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جة ةمعايتوفررد النموذجُّالتمرإدا ضوء القر أم يىبجامعة و رو

(EFQM) نظر ة وج اديمية من و ة دا   رالقيادات

مي ا ا هللا عبد يح ت ب   زلي

ال اململكــــــة ، القــــــر أم جامعــــــة بيــــــة، ال ليــــــة ــــــة، بو ال ة دا ىقــــــسم الــــــسعوديةر يــــــة ة عر ردا

بمكة للتعليم   .املكرمةالعامة

ي و لك يد  las-404@hotmail.com: ال
  :املستخلص

اســـة الد ـــللتعـــرفرـــدفت جـــةع النمـــوذجفتـــورد ضـــوء ـــ القـــر أم بجامعـــة ـــ التم ة إدا ىر ُّ ر

ي و القي(EFQM)رو نظر ة وج ومن ة دا الوصفياديميةرادات املن اسة الد واتبعت ر،

، وطبقــتاملـس
ُ

مـن ونــة م عــشوائية عينــة ــ القيــادات) 306(ع مــن فــردا
ً

اديميــة و ــة . ردا

مـــــــــن ونـــــــــت ت بانة اســـــــــ ـــــــــ داة ة)46(وتمثلـــــــــت ـــــــــسعةرعبـــــــــا ـــــــــ ع عـــــــــة ،القيـــــــــادة (معـــــــــايزمو

اتيجية واملـ،نالعـاملو،سـ ات دالـشرا املـستفيدين،العمليـات،روا ن،رضـا العـامل خدمـة،رضـا

دا،املجتمــع ـــالنتـــائجوتوصــلت). ءقيـــاس التم ة إدا معــاي تـــوفر أن ــ ُّإ ـــانر القـــر أم ىبجامعــة

الثمانيـــة املعــــاي ـــ و ليــــة ال جـــة الد ــــ رمتوســـطا
ً

اتيجية،القيــــادة( ات،نالعــــاملو،ســـ الــــشرا

د ارضــــ،العمليــــات،رواملـــوا املجتمــــع،ملــــستفيدينا داء،خدمــــة ــــ)قيــــاس منخفــــضا ــــان نمــــا ب ،
ً

ن(معيار العامل إحـصا).رضا دالـة ق فر وجود النتائج رت أظ ائيوكما
ً

اسـتجابات متوسـطات ن بـ

ق فـــر وجـــود وكـــذلك ن ـــاديمي القـــادة لـــصا الـــوظيفي املـــس الخـــتالف عـــز العينـــة وأفـــراد ى

القــادة عتمــاد الــة توجــدىعــز لــم نمــا ب عتمــاد؛ ــ ع حاصــلة ات وإدا أقــسام ــ ن رالعــامل

القيـــــادي العمـــــل ـــــ ة ـــــ ا ســـــنوات عـــــدد أو س ـــــ ا الخـــــتالف عـــــز ق ىفـــــر وأوصـــــت .امعـــــةباو

اســـة معــــايرالد تطبيـــق ــــ ب ــــب التم ة ُّإدا امعــــةر ا وفقــــا ـــ
ً

ــــل  للتم ــــي و و ُّلنمـــوذج ؛)EFQM(ر

قيــاسو أدوات تفعيــل ــادة ناضــرز تمكيــ،العــامل ــ ع ات،موالعمــل القــرا اتخــاذ ــ م روإشــراك

القيادية ات املستو ن ب تصال عملية ن وتحس نيا، م م وتنمي
ً

 .ختلفةملا

املفتاحيـــــــة لمـــــــات ـــــــي: ال و و النمـــــــوذج ، ــــــــ التم ة رإدا ُّ القيــــــــادات)EFQM(ر ، القـــــــر أم جامعــــــــة ى،

اديمية و ة   .ردا
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Availability Degree of Excellence Management Standards at 
Umm Al-Qura University in Light of the European Model 

(EFQM) from the Viewpoint of Administrative and 
Academic Leaders 

Laila Yahya Abdullah Al-Hazmi 
General Administration of Education in Makkah 
Email: las-404@hotmail.com 
ABSTRACT 
This study aimed to explore the availability degree of excellence 
management standards at Umm Al-Qura University in light of the 
European Model (EFQM) from the point of view of the administrative 
and academic leaders. The study followed the descriptive survey 
approach on a random sample consisting of (306) administrative and 
academic leaders. A questionnaire consisting of (46) items distributed 
on nine main dimensions (leadership, strategy, employee, partnerships 
and resources, operations, beneficiaries' satisfaction, employee 
satisfaction, community service, performance measurement) was used. 
The results concluded that the availability of standards of excellence 
management was average in the overall degree in eight criteria, while 
it was low in the criterion (employee satisfaction). The results showed 
that there were statistically significant differences between the sample 
members due to job title in favor of academic leaders. There were 
statistically significant differences due to the status of accreditation in 
the departments that obtained accreditation; while there were no 
differences attributed to gender or the years of experience. The study 
recommended the adoption of the university's Excellence Management 
Standards in accordance with the European Excellence Model 
(EFQM), increase the activation of employee satisfaction tools, and 
improving the communication process between the different leadership 
levels. 
Keywords: Excellence Management, European Model (EFQM), Umm 
Al-Qura University, Administrative and Academic Leaderships. 
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  :املقدمـــــة
املباشـــــر ه لتــــــأث وذلـــــك العــــــالم، دو معظـــــم تمــــــام با ـــــام ا التعلــــــيم عمليــــــات ليحظـــــى ــــــ

يــرتالتنميــة، ومخرجاتــھبطإذ أدائــھ العمــل،اســوبأــ رق تطــو ــ ــم م دو والبحــثرولــھ التقنيــة
ــشر ال املـال أس ــ ثمار ســ و ـار، بت و بــداع و ـ يالعل القــو ؛ر يمكـن ل لبــل ردوامعــاتأن

ــــــّفعــــــ يحــــــتم،املجتمعيــــــةالتنميــــــةعمليــــــاتــــــلال الــــــذي ــــــمــــــر ــــــاتاعل تجا ــــــ تب ة ورضــــــر
التمةرداواملداخل ة إدا ا م أ ومن ديثة، ُّا   .ر

بــــ ــــ الكب تمــــام ي ـــأ ــــو التم ة ُّإدا ــــار بنــــاءرباعتبا ومقومــــات عناصــــر بجميــــع شــــامل مــــدخل
تحقق متفوقة، أسس ع املحيطـةاملؤسسات وضـاع و ات ـ املتغ ـة مواج ـ فائقـة ات قـد ا رل

ت كمــا نــا، بــ امــل ال والتناســق ابط ــ ال تحقيــق ــا ل ثمارعنكفــل واســ الذاتيــة، ــا ونا وم ا اصــر
واملنافع الفوائد لتحقيق ا ا ارقد م واملستفيدين ن بأسرهللعامل ،(واملجتمع   ).2014السل

أســـــــلوو ـــــــ التم ة إدا ُّعـــــــد ر
ُ

ـــــــ لت مناســـــــبا ـــــــا إدا ًا ر ـــــــً ـــــــادي و دار العمـــــــل ـــــــود ا يسيق
إي ات ــ غي إحــداث ــ ع ا لقــد وذلــك امعــات، ــساعدجارا بمــا داء، كفــاءة فــع ــ م ــس ربيــة

امعات وتقديما ا، داف وأ ا سال اديمية أفضل رتحقيق و ة دا دمات   .را

لق ـــا من ــــ التم نمــــاذج ًوتـــوفر العمــــلُّ جوانــــب جميـــع ــــ داء ره،يــــاس تطــــو ــــ م ــــس بمـــا ،
والفعا الكفــــاءة يحقــــق الــــذي ل بالــــش املــــستمر ن التحــــس عبــــود،(ةليــــوتحقيــــق عــــد). 2009بــــن ُو

ـودة ا ة إلدا يـة و و املؤسـسة رنمـوذج ـو) EFQM(ر و ، ـ التم ة إدا نمـاذج أبـر ُّمـن ر مثاليــةز أداة
الت أدوات أفـــــــضل ومـــــــن داء، القــــــــضايالقيـــــــاس ـــــــة مواج ـــــــ ع ـــــــساعد حيـــــــث العمــــــــل، ـــــــ ـــــــ ُّم

التغي نحو حقيقيا حافزا ل ش و ساسية،   ).2012 توفيق،(ًالتنافسية

قــــوم ــــو للتم ــــي و و ُّالنمــــوذج الــــشاملة،) EFQM(ر ــــودة ا فكــــر مــــن أساســــية قاعــــدة ــــ ع
املـستف وخدمــة داء ــ ــ التم أن ـ النمــوذج ــذا فلــسفة بلـو ُّوت أفــرادر وجميــع ن والعــامل يدين

وتوج بــــــصياغة تقــــــوم ـــــ ال القيــــــادة خــــــالل مـــــن يتحقــــــق إنمــــــا ـــــم، ل املنــــــافع وتحقيــــــق يــــــھاملجتمـــــع
املختلفـــــــةالــــــ العمليــــــات وتــــــدير العالقـــــــات ثمر ــــــس و ة، ــــــشر ال د واملـــــــوا اتيجيات ســــــ و رسياسات

)، ــــودةو). 2014الـــسل ا ة إلدا يــــة و و املؤســـسة رــــس  European Foundation for)ر
Quality Management) النمــــــوذج ــــــذا خــــــالل امــــــن قــــــد ــــــز عز ــــــ ع املؤســــــسات رملــــــساعدة

الت وتحقيق أنُّمالتنافسية أساس ع للتقييمھ، طر م أ أحد عد ُ)Watson, 2002.(  

ــا أدوا ـ ــا مع يلتقـي إذ امعـات، ل ــسبة بال ميـة مـن ــ كب قـدر ـ ع النمــوذج ـذا عـد رو ُ

أشـــارال كمـــا امعـــات فل ـــا؛ رامج و ـــا إدا ـــ ـــ التم تحقيـــق تتطلـــب ـــ ال ـــة وأحمـــدرتنمو ـــس رإد
ــــ خ ــــ ردو) 2012(و والثقافيــــةــــكب املعرفيــــة ــــسان ات قــــد نــــاء و ة، ــــشر ال د املــــوا رتنميــــة ر

متطلبــــات وســـد التنميـــة وتحقيـــق داء جـــودة ن تحــــس ـــدف التخصـــصات، افـــة ـــ اتيـــة ا روامل
لـذلكقسو ومـستقبال؛ حاضرا الوطن طموحات وتحقيق ، ا وا الداخ العمل

ً ً ـير بر وزيـر ى
ن لتطبيـــقأ )Brusoni et al, 2014(ووآخــر حاجـــة نـــاك امعـــاتن ا ـــ ــ التم ة ُّإدا عـــدر إذ ،

ة ،ورضر دار ر نيللتطو اتداءوتحس قد ر تطو خالل يحتـاجو رمن وذلك ن، العامل ات ا رم
وجــود ــ ــار،إ بت و بــداع ــسوده فعــال واملنافــسة،تنظــيم الواحــد، ــق الفر وح ـــلروشــعورو

ملـــك ـــا وأ امعــــة ا ميـــة بأ ــــفـــرد ــــم،ل ع م يحفـــز مبمـــا ا وقــــد م طاقـــا ـــ مــــا أقـــ ربــــذل
امعـة ا داخـل نا تم تحقيق أجل من م، لد ما   .ُّوتقديم
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ادي ال س) 2013(وأشار امعات ا أن إ
ُ

و تنمـو ـ ف ـذلك و ة، ـشر ال التنميـة رتتطــوم
ة ســتمرا لـضمان العــصر؛ ات ــ متغ مــع وتتكيــف التحــديات، ةــروتواجـھ مــضطر عامليــة ئــة ب

والتقنيـــة العلميــة املجــاالت افـــة ــ ــ والتم بـــداع و ــار بت أســـاليب افــــة ب خــذ مــع ُّومعقــدة،

م مـــع والتفاعـــل نتاجيـــة، و مـــستووالبحثيـــة ـــ ـــو ت ـــ ح والعـــال ـــ قلي و ـــ املح ـــا ىحيط ن
العاملية   .املنافسة

اســـــ مـــــن الـــــسعودية امعـــــات ا معظـــــم ت طـــــو اروقـــــد ســـــع ـــــ ـــــا رامج و ـــــا ا وإدا ا راتيجيا
اململكــة ـة ر مــع تماشــيا الـسعودي، للمجتمــع املــستدامة التنميـة تحقيــق ــ م ـس ؤل

ً
ومــن2030 ،

ـــــــش ـــــــ ال القـــــــر أم جامعـــــــة ـــــــىذلـــــــك الكب ـــــــا تمام وا ـــــــا، رامج و ـــــــا ا إدا ـــــــ مـــــــستمرا ا تطـــــــو رد
ً ً

ر
تحقيق م س الذي ادي عتماد ع صو والبا ا،لتم بخدما تقاء و ا أدا ر رتطو

ــ اســب وا ندســة ال ــ لي بحــصو ذلــك بــدأ وقــد والعامليــة، املحليــة املنافــسة ــ ع ة لوالقــد ر
عتمــاد ــ ع امعـة والتكنولوجيــةبا ندســية ال امج ــ ال اعتمـاد يئــة قبــل مــن الـدو ــادي

ABETــ ال كيــة، مر املتحــدة بالواليـات
ُ

عامليــاعــ ــادي لالعتمــاد املانحــة يئــات ال أبـر مــن زد
)، ــــــ م وكــــــذلك)2014ا عتمــــــاد، ــــــ ع ا أقــــــسام بجميــــــع جتماعيــــــة العلــــــوم ليــــــة لحــــــصو

الــــدو ــــرــــادي ا للتعلــــيم كيــــة مر يئــــة ال ليــــاتال لوحــــصو،)2015ســــميح،( AALEمــــن
الــدويــةالطب ــادي عتمــاد ــ الــدودوقــ ،ع عتمــاد ــ ع حــصلت ــ ال امج ــ ال عــدد بلــغ

مـــن29  بلغـــت برنامجـــا
ً

عـــام12 ـــ امعـــة ا حـــصلت كمـــا ـــادي2019ليـــة، عتمـــاد ـــ ع
ال املركز من ادياملؤس عتماد و م للتقو ،( وط القر أم   ).2020ىجامعة

رام و امعـــة ا ة إدا ر لتطـــو املبذولـــة ـــود ا ـــذه ـــرإن ـــج اليـــة ا اســـة الد ميـــة أ ز ـــ ي را،
ره تطو ع والعمل الواقع لتقييم ا، ف التم ة إدا معاي توفر جة د ع للتعرف ا رسع   .ر

اسة الد لة   :رمش

امعـــات ا العدتواجـــھ التنميــــةالـــسعودية ـــ ام ســـ و للتطـــو ـــا ق طر ـــ التحديــــد مـــن ريـــد
ال ــــ ومتجــــددة قديمــــة تحــــديات ــــ و يوقــــاملجتمعيــــة، القحطــــا أشــــار فقــــد ذاتــــھ، أن) 2006(ت

امعـــات ا املجتمــــع،تواجـــھعـــض طمـــوح تحقـــق ال يـــة وتد حثيـــة و عليميــــة و ـــة إدا رمـــشكالت ر
التنميــة ـ) 2011(اللوقــانشـارأو.ومتطلبـات ــوجــودإ والتم الكفـاءة معــاي اعتمـاد ــ ُّقـصو ــر

امعـــات ا وعــض وغيـــضـــعف، م، والتقـــو عـــة املتا ـــطءابأنظمـــة و ـــسيق، والت امـــل الت ـــوم مف
ـــــودةمعـــــاي تطبيـــــق ا ـــــ.ضـــــمان املخال اســـــة د نتـــــائج ـــــرت ة) 2018(روأظ إدا معـــــاي تطبيـــــق رأن

امللـــك جامعـــة ـــ ـــ ــــدخالـــدالتم ا جراملطلـــوب،ندو للتـــو فقـــا يو
ً

مــــن)2019(و العديـــد فـــإن ؛
وتطــ لــة ي إعــادة ــ إ بحاجــة الــسعودية امعــات با بيــة ال ــاوليــات رامج و ــا وإدا ــا ألنظم رر

ديثة ا العاملية ات تجا وتواكب التم   . لتحقق

اســات د أوصــت مود،(روقـد ،2013ســ البحيــ النجــار،2014؛ ،2014؛ الــسو ؛2015؛
Shoman, 2015؛Soltanifar, 2015 ( التم ة إدا معاي تطبيق مية ـربأ ك ال مـع امعـات، ا ـ

املعـاي ـ ـاالع نا ت ــــ للتم ـي و أوصــت،)EFQM(رالنمــوذج اسـات كمـا ؛2011اللوقــان،(رد
، ،2018املخال جر التو الركف،2019ي؛ إد)2019، بتطبيـق تمـام مـن د مز ـببذل التم ة را

ا ا ــ ــودة ا نمــوذجوتحقيــق وفــق ــ التم ة إدا معــاي ــ وتب الــسعودية، ـــي،رمعــات و ــ رالتم
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امعــــــــاتـــــــوتطبيقـــــــھ با الغـــــــرض ـــــــذا ل متخصــــــــصة وحـــــــدات ـــــــشاء وإ ن ــــــــامع ا داء قيـــــــاس
   .السعودية

اململكـة ـة ر مـن وانطالقـا سـبق، ما ؤضوء
ً

جوانـ2030 ـل ـ ـ التم تـدعم ـ يـاة،ال ا ب
دو ـا خالل مـن امعـات ا تحقق ال العناصر م أ من كعنصر عليھ التنميـةوتركز تحقيـق ـ ـا ر

ال مــــن ــــقــــدوتــــتمكن ع ــــصو ا مــــن تــــتمكن لــــم الباحثــــة إن وحيــــث ، ــــ والتم املنافــــسة ــــ ع لة ر
تـــوفر استقـــصت اســـات ـــرد التم ة إدا ــــيرمعــــاي و النمـــوذج معـــاي وفـــق القــــر أم جامعـــة رـــ ى

أم؛)EFQM(للتم جامعـة ـ املعـاي ـذه تـوفر جـة د ـ ع للتعـرف ـس اليـة ا اسة الد رفإن ر
ال نظر ة وج من اديميةقيىالقر و ة دا   .رادات

اسة الد   :رأسئلة

ن              التالي ن السؤال عن جابة اسة الد رتحاو  :ل

توفرما .1 جة التمرد ة إدا ُّمعاي الع(ر اتيجية، س د،القيادة، واملوا ات الشرا ، راملو ن
داءا قياس املجتمع، خدمة ن، العامل ضا املستفيدين، ضا رلعمليات، أم) ر بجامعة

للتمىرالق ي و و النموذج ُّضوء ة)EFQM(ر دا القيادات نظر ة وج رمن
اديمية؟  و

الداللة .2 مستو عند إحصائيا دالة ق فر توجد ىل متوسطات) 0.05(و ن استجاباتب
التم ة إدا معاي توفر جة د حو اسة الد عينة ُّأفراد ر ر ضوءلر القر أم ىبجامعة

ل ي و و ات) EFQM(ُّملترالنموذج ملتغ املس: ىعز ة، ا سنوات س، ا
العمل؟ ان م عتماد حالة  الوظيفي،

اسة  الد داف   :رأ

التالي            ن دف ال من للتحقق اسة الد  :نرس

توفر .1 جة د ع التمرالتعرف ة إدا ُّمعاي ات(ر الشرا ، العاملو اتيجية، س نالقيادة،
العمليا د، داءت،رواملوا قياس املجتمع، خدمة ن، العامل ضا املستفيدين، رضا بجامعة) ر

للتم ي و و النموذج ضوء القر ُّأم ر ة) EFQM(ى دا القيادات نظر ة وج رمن
 .اديميةو

ق .2 فر وجود مدى عن عينة والكشف أفراد استجابات متوسطات ن ب إحصائيا دالة
معاي توافر مدى حو اسة لالد التمر ة ُّإدا ير و و النموذج ضوء القر أم ربجامعة ى

ات) EFQM(ُّللتم ملتغ س:ىعز ة ،ا ا الوظيفي، ،سنوات عتماداملس حالة
الع ان   .ملم

اسة الد مية   : رأ

اسة             الد مية أ التاليةرتكمن   :النقاط

عد .1 الذي التم ة إدا موضوع مية ُأ يمر املفا ديثة،أحد ا ة إ ردا اسة الد ناد رواس
و و ، التم ة إدا تناولت ال النماذج م أ من للتمرواحد ي و و ُّالنموذج ) EFQM(ر

إد تطبيق خاللھ من يمكن مكنموذج س بما امعات، ا التم ة امعات مواكبةرا ا
اتاترلتطول ةوالتوج ديثةردا  .ا
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حلق .2 اسة الد ذه رعد
ُ

اساتة الد مع وصل حلقة و ا، مجال السابقة ود ل رمكملة
إعداد ن الباحث تفيد قد ال ا حا ومق ا وتوصيا ا نتائج خالل من املستقبلية

جديدة اسات هرد وتطو املوضوع رت  .ي
للتم .3 ي و النموذج باستخدام التم ة إدا مجال الباحثو ستفيد أن ُّيؤمل ر ر ن

)EFQM (ية والعر السعودية امعات با التم ة إدا تقييم اسة الد أداة رمن  .ر
اسة .4 الد نتائج م س أن أمريتوقع بجامعة التم ة إدا معاي توفر جة د ع رالتعرف ر

املعاي ع التعرف امعة ا ة إدا يفيد بما ، رالقر عى والتعرف ا، ز لتعز املتوفرة
املتوفرة غ مةأاملعاي الال طط ا ضع و سباب لعالج قصو من ي عا ال زو و ر

ا  . لتوف
ا .5 حا ومق اسة الد توصيات من القر أم بجامعة ر التطو لو مسؤ ستفيد أن ريؤمل ى و

ن التوصيات امعةتحس با ة دا سات راملما ةر متم جامعية ة إلدا روصوال
ً

. 

اسة الد   :رحدود

اسة             الد نتائج عميم التاليةعريقتصر دود  :ا

املوضــوعية .1 ــدود معــاي: ا تــوفر جــة د تحديــد ــ ع اســة الد موضــوع راقتــصر ــر ــ التم ة ُّإدا ر
ـــ للتم ــــي و و النمـــوذج ضـــوء ــــ القـــر أم ُّجامعـــة ر التاليــــة) EFQM (ى املعـــاي مــــن ـــو : نوامل

اتيجية–القيــادة( د–نالعــاملو–ســ واملــوا ات املــستفيدينرضــ –العمليــات–رالــشرا ا
ن– العامل املجتمع–رضا داء–خدمة   ).قياس

انية .2 امل دود املكرمةتطبيقاقتصر: ا بمكة القر أم جامعة ع اسة ىالد   .ر
ة .3 ــــشر ال ــــدود ــــصراقتــــ: ا ع اســــة الد أمرتطبيــــق بجامعــــة اديميــــة و ــــة دا رالقيــــادات

  .ىالقر

اسة الد ات   : رمصط

  ):(Excellenceُّالتم .1

هللا عبـــد بأنـــھ)2014،132(ّعـــرف ـــ ـــدمات"ُّالتم وا ســـات واملما داء ـــ والتفـــو رالتفـــرد ق
الكـــــف داء و العمـــــل ـــــ جـــــادة مـــــن متقدمـــــة مرحلـــــة ـــــ عت و ـــــاملقدمـــــة، ع ـــــ املب والفعـــــال، ء

وا ن، العـــــامل وخــــدمة والنتــــائج، داء ـ ع ـ ك ال تتـضمن ائدة، ة إدا يم رمفا الفعــــالة،لقر يـــادة
املــــــــستمر ن والتحــــــــس ن، العــــــــامل وإشـــــــــراك العمليــــــــات، ــــــــــر وتطو قــــــــائق، وا ـــــــــومات باملعلـ ة دا رو

ــة النا ات الشرا ناء و بتكـار،   ".و

عــــ اُو ــــرف بأنــــھلتم ــــا: إجرائيــــا د ملوا مثــــل ســــتغالل و داء، ــــ القــــر أم جامعــــة رتفــــو ى ق
ـ أ ـ إ للوصـو فعالـةدالاملتاحـة؛ ة بـصو ا مـشكال وحـل ا ةرف ـ أجـلومم مـن  توقعـات تحقيـق ؛

غبات م وتلبية املستفيدين رو   .املستقبلية متطلبا
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التم .2 ة ُّإدا   :(Excellence Management)ر

الــسلَّعـر ــ)2014،251(ف التم ة ــارإدا املؤســسة"بأ عناصــر ــسيق وت توفيــق ـ ع ة رالقــد
ل وتـــــرابط، امـــــل ت ـــــ ا ـــــشغيل مـــــستوتحو ـــــ إ بـــــذلك والوصـــــو الفاعليـــــة، معـــــدالت ـــــ أع ىقيـــــق ل

باملؤسسة ن املرتبط ة املص اب أ وتوقعات ومنافع غبات يحقق الذي   ".راملخرجات

ةإجرائيـــــاو إدا عـــــرف ر، َ ُ
ـــــ ــــــاالتم القــــــر: بأ أم جامعـــــة بـــــأداء تقــــــاء لال ـــــود ا افـــــة ـــــسيق ىت ر

وفاعليـــة بكفـــاءة اتيجية ســـ ا ـــداف أ املجـــاالت،ـــوتحقيـــق ـــافـــة م ـــس أفـــضلبمـــا تقـــديم
متفوقــة ات مــستو وتحقيــق بأســره، واملجتمــع واملــستفيدين ن العــامل ضــا ــ إ للوصــو ــدمات را ل

  .داء

ي .3 و و   : )EFQM(ُّللتمرالنموذج

العايــــــدي ــــــ)2009،7(َّعــــــرف للتم ــــــي و و ُّالنمــــــوذج ملــــــساعدة"بأنــــــھ)EFQM(ر عمليــــــة أداة
تـھ،سااملؤس ومعا القـصو ـم ف ـ م ومـساعد ، ـ التم ـق طر ع م أين قياس ق طر عن رت ُّ

مؤس أي تطبيقھ مكن او ل ي ا، م عن النظر غض اسة   ".وقطاع

ال عــــرف َو وُ إجرائيــــانمــــوذج ــــ للتم ــــي ُّو ــــساعد: بأنــــھر املعــــاي مــــن مجموعــــة يتــــضمن إطــــار
عنــد القــر أم جامعــة ــ تحتـــاجمىالقيــادات ــ ال املجــاالت ــشاف واك داء، تقيــيم ــ ع ا ســـ رما

التم ة إدا مرتبة إ للوصو أفضل نتائج لتحقيق ر؛ التطو من د مز ُّإ ر   .ل

النظــر   يطــار

ــــــــــستع ،رض ـــــ التم ة إدا تتـــــضمن ـــــ وال اســـــة، الد بموضـــــوع املتعلقـــــة دبيـــــات ـــــزء ا رذا ر
ا ة إدا ي و بالنموذج ف روالتعر   .ملتر

وم ةمف   :ُّالتمرإدا

امللي عرفھ كما تحقق"و)2012،10(ّالتم التنظي والتفو دار بداع من ُحالة ق ي
داء من عادية غ عالية ات ـمستو ـا وغ واملالية قية سو وال نتاجية للعمليات والتنفيذ

نتـائ عنـھ ـتج ي بمـا مـاملؤسـسة، ـ ع تتفـو ات وإنجـا قج العمــالءاز ـا ع ـ ر و ، املنافـسو نيحققـھ
املؤسسة افة ة املص اب   .10" وأ

اللوقـــان ـــا عرف فقـــد ، ـــ التم ة إدا ـــا)2011،18(رأمـــا ا"بأ وتنظـــيم ـــسيق وت ـــودتخطـــيط
العمليــ خــالل مــن ا ــشغيل مــنو املــستفيدين ضــا لتحقيــق املــستمر؛ التفــو لتحقيــق ــة دا رات قر

ثمار س املتاحةمثخالل د للموا   ."رل

ـــــــا عرف نمـــــــا ـــــــا)2015،13(الـــــــسوب بأ ـــــــ التم ة ُّإدا جـــــــراءات: "ر و طـــــــوات ا مجموعـــــــة
ا لتحقيـــــق املؤســـــسة ـــــا بع ت ـــــ ال املـــــة، املت ـــــااملنظمـــــة م أ متعـــــددة مجـــــاالت ـــــ ـــــ القيـــــادة(ُّلتم

ة املــص اب ــ أ ــ ع ــ ك ال العمليــات، ة إدا ك، ــشا ربال لتج)ر املؤ؛ مــن تنافــسيةســسعــل ــ أك ة
العم سو خر املؤسسات ن ب حية قو ى   ."لر

ــــ املخال ـــا ــــا)2018،161(وعرف جــــراءات"بأ و طــــوات ا مـــن ملجموعــــة امعــــة ا تطبيـــق
ت تــدعم ـ ئـةال ب ــ ـ لتم ــا ل يــضمن مـا و ا، ــداف أ وفـق ــة املرغو النتــائج آخــذينحقيـق العمــل،

عــــن ة عبــــا امعــــة ا أن عتبــــار ــــونرــــ وت الــــبعض، عــــضا مــــع وناتــــھ م تتفاعــــل امــــل مت نظــــام
التفاعل ذا ل محصلة ا   ".مخرجا
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ال املخططـة التنظيميــة ـود ا ـش ـ التم ة إدا أن فــات التعر ـذه مـن مــنريتـ ـدف ـ
امعـــ ا ـــا يـــنعكسخالل بمـــا ـــا، رامج و ـــا عمل مجـــاالت جميـــع ـــ ـــ الك ـــا أدا ن وتحـــس ر لتطـــو ة

م ــــ ع إيجابـــا
ً

مــــنخر ــــد ز و ا، ـــداف أ حقــــق و ــــا، تواج ـــ ال واملعوقــــات املــــشكالت قلـــل و ــــا، جا
ام س و نتاجية و املنافسة ع ا وقد امعة ا ة صو حسن و ن، العامل ن رتمك   .التنميةر

التم ة إدا مية ُّأ امعاتر   :ا

التنميــ فتحقيــق املجتمـــع، تنميــة ــ املــؤثرة ســـس أحــد امعــات ا أنةعــد البـــد املجتمعيــة
لـذلك ديثـة، ا العامليـة ات التوج لتواكب ا أدا ن وتحس ا وتحدي امعات ا ر تطو من ينطلق

معـ باعتمـاد ـام ا التعلـيم ر تطـو يتم أن ـاميجب ا التعلـيم ـ فـالتم العامليـة؛ ـ التم اي
امل ــــ التم تحقيــــق ــــ إ وصــــوال داء، ــــ ــــ التم لتحقيــــق وســــيلة

ً
ــــؤســــ ــــ التم ثــــم امعــــات، ل

املجتمـــع س)2009حمـــودة،(خدمـــة ئــــ و ـــم م مـــدخل ـــ امعـــات ا ــــ ـــ التم ة إدا أن ـــ بمع ر، ر
املجتمعية التنمية   .لتحقيق

منـدو ؤكـد ـ)2014،277(رو ال املـداخل مـن ـ التم ة إدا ر"رأن تطــو ـ ع امعـات ا ـساعد
وتحق ــل، الطو املــدى ــ ع مــستمر ل ــش ــا ا،يــقأدا منافــس ــ ع ــا تتفــو مــسبوقة ــ غ قنتــائج

نظــم بإعــادة ، ــ التعلي الوضــع ن تحــس ــ املطبقــة والنمــاذج اتيجيات ســ اســتخدام خــالل مـن
وطــــــر وأســـــاليب ـــــا، قإدا امجر ــــــ وال ـــــدمات ا ــــــ ـــــ والتم ـــــودة ا لتحقيــــــق ا، وسياســـــا ـــــا، عمل

بمـــــا واملجتمـــــع؛ للفـــــرد املقدمـــــة والبحثيـــــة التحـــــديات،يمالتعليميـــــة ـــــة مواج مـــــن امعـــــات ا كـــــن
التنافسية ا م حقق و ة ستمرا و البقاء ا ل ضمن و ا، مع   ".روالتعامل

ال)2014(اذةوأشار يل الس و التم أن واستمراإ امعات ا لبقاء اوحيد ر
الت عد لذلك املعرفة، دائرة ساع وا العالية، التنافسية ع القائم الوضع مامظل م مدخال

ً ً

يضمن التم ة إدا معاي تطبيق أن كما املجتمع، خدمة التم إ وصوال املعرفة رلتحقيق
ً

با تقاء و التنافسية ة امل تحقيق امعات بداعرل تحقق التم ة إدا أن إ إضافة رألداء،
ة ر ا من نوعا يح وت ة، شر ال الطاقات ر وتطو تنمية م س و

ً
الذاتية ة واملباد رالعمل

واتخاذه القرار صنع قيقية ا   .واملشاركة

ة ومم مبدعة جامعات إ للتحو م وقت أي من أك بحاجة اليوم امعات ا لإن
ة التحديات،روقاد ع والتغلب املنافسة من ا يمك بما ا، رامج و ا أنظم وتحديث ر تطو ع

ستع و املستقبل، شراف تطبقداواس وأن ة، متم ا ا إدا و ت أن ا م يتطلب ذا و لھ، رد ن
ا رامج و ا أنظم افة التم ذا تفعيل ع ساعد حديثة ة إدا وأساليب   .رنماذج

ة إدا   :ُّالتمرمبادئ

، التم ة إدا بمفاتيح الباحثو ا سم ال املبادئ من مجموعة ع التم ة إدا ند رس نر
أشار الرب،2013وة،شيبا(وقد جاد ي) 2013؛ فيما املبادئ ذه م أ   : إ

ار - بت وتحف امعةتنمية با ن العامل  .لدى
ضا - ومؤرتحقيق بحثية ومراكز طالب من ا،املستفيدين وغ مجتمعية سسات

م عل ك  .وال
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املالية - ة دا ع ك يحةرال  .ال
العمل - وقيم بأخالقيات ام  .ابيةيجل
ن - للعامل املتجدد املعر الرصيد وتوظيف  .تنمية
التنظي - التعلم فرص امعاتتفعيل با ن  .للعامل
من - ام وال املنظـــومي التفك آليـــات واتخـاذتنميــــة املشكـالت حل علميــــة يـــة

ا  .ترالقرا
بمصا - املتواز طرافنتمام  .جميع
امعة - ا ودولياملادمج محليا ا املحيط  .ًناخ
ن - العامل تجاه جتماعية لية باملسؤ ام اول مع ن واملتعامل امعة  .ا

التم ة إلدا ي و و ُّالنموذج ر   :(EFQM)ر

للركــف فقــا و ، ــ التم ة إلدا العامليـــة النمــاذج مــن العديــد توجــد
ً

و العديـــد) 2019،262(ر فــإن
العــالممــن ــجنمــاذصــممتلدو قتــصاديللتم نفتــاح ا أوجــد ــ ال التحــديات ــة ومــاملواج

ضـــــغوط مـــــن عليـــــھ الـــــدوترتـــــب ـــــذه ومـــــن املختلفـــــة، املنظمـــــات أداء ـــــ اليا: لع ا،أســـــ ـــــ ،وإنجل
ولنــــــــد ــــــــا،وايرلنــــــــدا،او ــــــــسا،وأمر ةواليابــــــــان، ،وأملانيــــــــا،وكنــــــــدا،وفر ،والــــــــسعودية،روســــــــنغافو

ات مــا ـــا،رو مـــعلنمـــاذجاـــذهعتمـــدو .وغ نـــة باملقا املنظمـــات ألداء م تقـــو إجـــراء أســـاس ـــ رع
محددة سابقامعاي

ً
معيـار ، ـل ل محددة جات لد وفقا املنظمات ذه أداء م تقو يتم عليھ ناء رو

ً

ــــامــــ م تقو يجــــر ــــ ال املعــــاي والتحــــديث،ىن للمراجعــــة ــــ التم نمــــاذج ســـــعيا املــــستمر،ُّوتخــــضع
ً

والتغ ات التطو وتماشياالعامليةاترملواكبة
ً

ة واملتغ املتنامية حتياجات   .مع

ــ التم ة إلدا ــي و و النمــوذج عـد ُّو ر ر ُ(EFQM)اســتخداما ــا وأك شــيوعا ــ التم نمـاذج أبــر
ً ً

،ز
أشـوقـ وعد مـز آل أن) 2010(رار ـ ــودةإ ا ة إلدا يـة و و راملؤسـسة  European Foundation)ر

for Quality Management) ـشأتال أ قـد ـا، ل مركـزا كـسل بر يكيـة الب العاصـمة مـن تتخـذ ًـ و
عـــام ــــ النمــــوذج فيــــھ1991ـــذا مــــستفيدة ج، بالــــد نمــــوذج إيجابيـــات الــــوط) Baldrige(رمــــن

ــــي ديمــــنجمر ونمــــوذج ،)Deming(نظــــام س تأســــ ــــ املؤســــسات ــــساعد عمليــــة أداة ــــو لي ن،
املؤســـــــ مـــــــستو تحديـــــــد خـــــــالل مـــــــن ، نـــــــا ىإدار ـــــــمسةي ف ـــــــ ا ومـــــــساعد ، ـــــــ التم حيـــــــث ُّمـــــــن

املتم لألداء للوصل لو ا وإيجاد   .لالفجوات،

مـــــر بدايـــــة ـــــ النمـــــوذج ـــــذا بنـــــاء تـــــم ـــــة،للمؤســـــساتوقـــــد عـــــرالتجا تـــــموفيمـــــا عديلـــــھد
ره ــوتطــو ع وأصــبحللتطبيــق التعليميــة، نموذجــااملؤســسات

ً
العــالم دو مــن ــ كث نــاه تت لعامليــا

جوائ ـــ مثــلاز ص،:، ــ ق ولومبيــا، تركيــا، دن، قطــر، ات، مــا الـسعودية، يــة العر راململكــة ر
ســيا ر أملانيــا، ــسا، فر إيطاليــا، طانيــا، ــا،وبر النمــوذ،وغ أنــھ ــت شــموليةوأث ــ ك ــج وقبــوال

ً

داء ن لتحـــــــــس ـــــــــس ـــــــــ ال التطبيقيـــــــــةرجـــــــــعو،املؤســـــــــسات وانـــــــــب ا جميـــــــــع لتناولـــــــــھ ذلـــــــــك
املتحققـــةوعواملوضــ والنتــائج ـــة دا ســات املما مـــن ــل ل التقييميـــة ولعناصــره رية، ض؛ر ـــ يف ــو ف

امل ـــ تب خـــالل مــن إال تتحقـــق ال ـــا قيم ــ واملتفوقـــة ة ـــ املتم النتــائج املـــةةؤســسأن مت ملنظومـــة
سات املما منالفعالةرمن د املز تحقيق وأن ات، النتائجرالتطو ونمو مواصـلةني خـالل من

سات املما ذه ن تحس بداع و ار والغامدي،(ربت ن   ). 2010املز

ــــ للتم ــــي و و النمــــوذج ــــتم ُّو للقيــــادة)EFQM(ر فاعلــــة ــــام م ــــ ع فــــاظ تمــــاممــــعبا
الفعـــــبــــاألفراد، تـــــصال ـــــ ع ـــــ ك املـــــستمر،ّوال ن التحـــــس عمليـــــة ـــــ املـــــشاركة ـــــ ع م وحـــــ ال،
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ف داف أ ساق ا ة ـراوروضر إ اتيجيات سـ و الـسياسات شكيل و العمل، ق فر داف أ مع د
دفة املـــس النتـــائج ـــ إ التوصـــل ـــدف بانتظـــام ا وتفحـــص العمليـــات عـــة متا  ,Watson(جانـــب

2002.(  

مجموعـــــةالنمـــــوذجعتمــــدو تمثـــــل ـــــا م خمـــــسة ن، مجمـــــوعت ــــ مرتبـــــة ، معـــــاي ـــــسعة ـــــ ع
املؤسس(Enablers)املمكنات تمكن النتـائجةال مجموعـة تمثـل ـ ال خر عة تحقيق ىمن ر

(Results)،النتــــــائج مــــــن الراجعــــــة التغذيــــــة خــــــالل مـــــن املمكنــــــات ــــــ ع نات تحــــــس إدخــــــال ـــــتم و ،
ا املعاي سعة تتضمنوال سة توجـد) 32(لرئ الفرعيـة املعـاي مـن معيار ل وتحت فرعيا، ا ًرمعيا
شاديھ اس الزاميةنقاط   .غ

  )EFQM( ُّالتميز إلدارة األوروبيالنموذج  معايير )1(شكل 

  
  
 
  
  

  
(EFQM, 2016)  

  

  

التموفيما لنموذج وفقا سعة ال املعاي استعراض ُّي ً
ي  : (EFQM, 2016) رو

و .1 التالية،(Leadership)القيادة: لاملعيار الفرعية املعاي خالل من تقييمھ تم   :و
والرســــــال - ـــــة الر القيـــــادة ــــــسنةةؤتـــــضع ا القـــــدوة يمثلـــــو ــــــم أ كمـــــا واملبـــــادئ، نوالقـــــيم

ة ا وال التم ا يحتذى  .ُّونماذج
ا - نات التحـــــس وتوجيـــــھ ومراجعـــــة عـــــة ومتا تحديـــــد ـــــ ع القيـــــادة بأنظمــــــةعمـــــل اصـــــة

مستمر ل ش  .العمل
ة - املص اب أ مع القيادة وتتفاعل ك  ).املستفيدين(رشا
التم - ثقافة القيادة نبُّتدعم العامل  .ن
وفاعلية - نة بمر التغي القيادة  . وتدير
  
  

  النتائج

نتائج 
  األداء 

نتائج 
  نالعاملی

  نتائج المستفیدین

  نتائج المجتمع

  العملیــات
  منتجاتال

  والخدمات
  

  القیــادة  العاملون
  

  إلستراتیجیةا

الشراكات 
  والموارد

  املمكنات
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ي .2 الثا اتيجية: املعيار التالية،(Strategy)س الفرعية املعاي خالل من تقييمھ تم   :و
اتصــــياغة - ابســـــ ـــــ أ وتوقعـــــات واحتياجـــــات جيـــــة ا ا ئــــة الب ـــــم ف ـــــ ع بنـــــاء ريجية ً

باملؤسسة ن املعني ة  .املص
اتيج - س املؤسسةيةصياغة انيات وإم الداخ داء م ف ع  .ًبناء
ا - ل الداعمة السياسات مع ا وتحدي ا ومراجع اتيجية س ر  .تطو
ا - س أداء عة ومتا وتطبيق اعميم ل الداعمة والسياسات  .تيجية

الثالث .3 التالية،(People)نالعاملو: املعيار الفرعية املعاي خالل من تقييمھ تم   :و
املؤسسةد - اتيجية إلس ن العامل خطط  .عم
املستمر - ب والتد التعليم خالل من م ا وقد ن العامل ات ا وم معرفة ر رتطو ر  .ر
تفو - خالل من م وتمكي ن العامل مإشراك ام م إلنجاز الصالحيات  .ض
املؤسسة - أنحاء جميع بفاعلية ن العامل  .تواصل
ود - ج وتقدير م افأ وم ن العامل ممتحف عتناء   .و

ـــع .4 الرا د: املعيـــار واملـــوا ات مـــن،(Partnerships and Resources)رالـــشرا تقييمـــھ ـــتم و
التالية الفرعية املعاي   :خالل

ال - مع العالقة ة لتحرإدا دين واملو اء مستدامةرشر منفعة  .قيق
مستدام - نجاح لضمان املالية ن الشؤ ة وإدا  .ر
واملواد - واملعدات ي املبا ة مستدامةوارإدا قة بطر الطبيعية د  .رملوا
اتيجية - س تنفيذ لدعم التقنية ة  .رإدا
املؤس - ات قد ناء و فاعلة ة بصو ات القرا صناعة لدعم واملعرفة املعلومات ة رإدا ر  .سةرر

ـامس .5 ا ـدمات :املعيـار وا املنتجـات ،(Processes, Products & Services)العمليـات،
جزئي ع اسة الد اقتصرت خـاللةروقد مـن ا تقييم يمكن وال املعيار، ذا من العمليات

التالية الفرعية   :املعاي
ا - دما التنافسية ة امل لتحقيق بكفاءة ا وإدا العمليات  . رتصميم
يطت - الذا م التقو نتائج ع بناء ة دا العمليات ر ًو  .ر
ن - املنافس سات بمما ا ن ومقا ة دا العمليات ن رتحس ر  .ر
نوض - العامل ميع ة دا بالعمليات اصة ا عات شر وال السياسات  . روح
ا - ز عز و ة املص اب أ مع العالقات ة  .رإدا

الـــسادس .6 املـــستفيدين :املعيـــار مـــا،(Customers Results)نتـــائج خـــالل مـــن تقييمـــھ ـــتم و
 :ي

املـــــستفيدين - أي س يمكـــــن: رمقـــــاي املؤســـــسة، عـــــن املـــــستفيدين انطباعـــــات ـــــ يــــــتمأنو
مثـــــل املــــصادر، مـــــن عـــــدد خــــالل مـــــن ــــا والتقييمـــــات،:جمع املـــــستفيدين، اء آ بانات راســــ

فاعل مـــــدى حـــــو املـــــستفيدين، منظـــــو مـــــن ا ـــــ وا مـــــا ف نطباعـــــات ـــــذه عطـــــي لو ر ً يـــــةً
اتيجية إس  تطبيق

ا - ل الداعمة والسياسات العمليات جانب إ ا، ومخرجا م اصة ا  .املؤسسة
ا - ا داء مــــن: باملــــستفيدينصــــةمؤشـــرات املؤســــسة ا ــــستخدم داخليــــة س مقـــاي ــــ و

اتيجية إســـــ وتـــــأث تطبيـــــق حـــــو ا ـــــ وا مـــــا ف عطـــــي و نھ، وتحـــــس ـــــا أدا مراقبـــــة لأجـــــل ً ً

بامل اصة ا الداعمةاملؤسسة والسياسات العمليات جانب إ   .ستفيدين،
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ع .7 السا ن: املعيار العامل من،(People Results)نتائج تقييمھ تم يخو ما  :الل
ن - العامل أي س من: رمقاي ا جمع يتم أن مكن و املؤسسة، عن ن العامل انطباعات و

واملقـــــــــاب ن، العـــــــــامل اء آ بانات اســـــــــ مثـــــــــل املـــــــــصادر مـــــــــن عـــــــــدد ـــــــــذهرخــــــــالل عطـــــــــي و الت،
اتيجية إســـ تطبيــق فاعليــة مــدى حــو ن، العـــامل منظــو مــن ا ــ وا مــا ف لنطباعــات ر ً ً

و م اصة ا امخاملؤسسة ل الداعمة والسياسات العمليات جانب إ ا،  .رجا
ن - بالعــامل اصــة ا داء أجــل: مؤشــرات مــن املؤســسة ا ــستخدم داخليــة س مقــاي ــ و

ن العـــامل أداء امراقبــة اتيجي إســـ وتـــأث تطبيـــق حـــو ا ـــ وا مـــا ف عطـــي و نھ، لوتحـــس ً ً

و العمليات جانب إ ن، بالعامل اصة الداعما  .ةالسياسات
املجتمع: الثامن املعيار .8 ي،(Society Results)نتائج ما خالل من تقييمھ تم  :و

املجتمـع - أي س يـتم: رمقـاي أن مكـن و املؤسـسة، عــن املجتمـع انطباعـات ـ مــنو ـا جمع
واملقــاالت ر، والتقـا بانات، سـ مثـل املــصادر، مـن عـدد ــذهرخـالل عطـي و فية، الـ

ا ـــ وا مــــا ف ًنطباعـــات ومخرجــــاتمــــنً تطبيــــق فاعليـــة مــــدى حــــو املجتمـــع، لمنظــــو ر
ا ل الداعمة والسياسات العمليات جانب إ باملجتمع، اصة ا املؤسسة اتيجية  .إس

بــ - اصــة ا داء دا: املجتمعمؤشــرات س مقــاي ـــ أجـــلو مــن املؤســسة ا ـــستخدم خليــة
بت بـــؤ الت عــــن فـــضال نھ، وتحـــس بــــھ بـــؤ والت مــــھ وتف ـــا أدا مراقبـــة

ً
انطباعــــاتأث ـــ ع ــــا

وتـــــأث تطبيـــــق حـــــو ا ـــــ وا مـــــا ف عطـــــي و الـــــصلة، ذي املجتمـــــع ـــــ امعـــــة با ن لاملعنيـــــ ً ً

وال العمليات جانب إ باملجتمع، اصة ا ا اتيجي الداعمةإس   .سياسات
التاسع .9 داء: املعيار ي،(Business Results)نتائج ما خالل من تقييمھ تم   :و

الر - داء ــــمخرجــــات نجــــاح: سةئ مــــدى ن تبــــ ــــ ال ــــسة الرئ املخرجــــات مــــن مجموعــــة ــــ
ا اتيجي إســ تطبيــق ــ اعــات،(املؤســسة خ ات، ــا بت ، ــ العل البحــث ن، ج ر رــا

ا   ).وغ
ـــــــسةشـــــــرمؤ - الرئ داء داء: ات لقيــــــــاس ـــــــستخدم ـــــــ ال املؤشـــــــرات مــــــــن مجموعـــــــة ـــــــ

ـــــــ وف مراقبـــــــة ـــــــ ع ـــــــساعد ـــــــ و للمؤســـــــسة، ـــــــشغي عمـــــــالمال مخرجـــــــات ن وتحـــــــس
سة  .الرئ

التــا ـــدو ا ــ و ـــلو التم ة إلدا ـــي و و النمــوذج ا حـــدد ــ ال ية ـــس ال ان ُّو ر ر  )EFQM(ز
ال ميتـھ أ لـيعكس معيار؛ ل مـعل ـ التم تحقيـق ـ ية عُّـس وتو القـيم عـديل انيـة حـسبـازإم

ــــل اســــتخدجامعــــةأوضــــاع يمكــــن ــــسب ال ــــذه و ــــا، عمل تقــــدماموطبيعــــة حالــــة ــــ امعــــةا ا
قيام حالة أو ية، و و ودة ا مؤسسة جائزة ع صو رل يال الذا م التقو   .عملية
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  ) 1(لجدو

ان ملعايزو ية س للتمذجالنموال ي و ُّو   )EFQM(ر

  المجموع الفرعي  الوزن النسبي  ُّمعاییر إدارة التمیز  العوامل

  %10  دةیاالق

  %8  اإلستراتیجیة
  %9  العاملون

  %9  الشراكات والموارد

ت 
كنا

لمم
ا

)
En

ab
ler

s
  %14  العملیات )

50%  

  %20  نتائج المستفیدین
  %9  ننتائج العاملی

  %6  نتائج المجتمع

ج 
نتائ

ال
)

Re
su

lts
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دوخاللمنيالحظ سأنالسابقلا ن و أع يمثل املستفيدين نتائج زمعيار
للتم ي و و ُّالنموذج تقاء حيث،)EFQM(ر رعد دمة ىبمستو ُ داء ا  لرضا ًتحقيقا و

و علاملستفيدين تحقيقاملحافظة إ للوصو سا ئ با س لم ً والتم النجاح رً ُّوالتفو   .ق

السابقة اسات  :رالد

ـــم أ اســـتعراض ـــ ي مرتبـــةالفيمـــا امعـــات، ا ـــ ـــ التم ة إدا تطبيـــق تناولـــت ـــ ال اســـات رد ر
حدث إ قدم من التا ا سلسل   :رحسب

اللوقان اسة سـعت) 2011(رد ـ مقال تـصو وضـع ـ ةرإ إدا لتطبيـق ح ـرـ ـ التنظي ـ ُّالتم

الوصـف املـن واتبعـت الدوليـة، املعــاي ضـوء ـ الـسعودية وميـة ا امعـات كمــايا ، ـ التحلي
مــدخل اســتخدام ح،تــم ـــ املق التــصو لوضــع ـــرالــنظم ع ــا تطبيق تــم بانة اســ ــ داة وتمثلــت

ونــــة م أ) 381(عينـــة مــــن اديميـــا وأ ــــا إدا رقائـــدا ر
ً ً ً

ســـعودية جامعــــات النتــــائج. ـــع ـــرت أظ أنوقــــد
ال ــــعينــــةأفــــراد التم ة إدا متطلبــــات ــــ ع جــــدا ة ــــ كب جــــة بد ُّموافقــــو ر ر

ً ان وميــــةاــــ ا معــــات
و ـــالـــسعودية، التم ة إدا تطبيـــق ميـــة أ جـــة د ُّأن ر جـــدا،انـــتر ة ـــ جـــةًكب بد معوقـــات وجـــود رمـــع

عدم النتائج رت أظ كما ة، قكب إحصائياوفر دالة
ً

الد عاد اتىعـزراسـةأ ـ امعـة،:ملتغ ا
العلمية، املرتبة الوظيفي، ةواملس ا سنوات   .عدد

اذةىوأجـر امعــة) 2014 (ــ ا ليــات لعمــداء دار ـ التم مــستو ــ ع للتعـرف اســة يد ى ر
املــــن اســــة الد اتبعــــت وقــــد العلميــــة، قــــسام ؤســــاء و م معــــاون نظــــر ــــة وج مــــن ة نــــصر راملس ر

مـــنال ونـــة م عينـــة ـــ ع ـــا تطبيق تـــم بانة اســـ خـــالل مـــن املعلومـــات جمـــع وتـــم ، ـــ التحلي وصـــفي
بواقـــع) ٧٨( معـــ) ١٨(فـــردا مـــن فـــردا

ً
العلميـــةاو قـــسام ؤســـاء و مـــستو. ري أن النتـــائج ـــرت ىوأظ
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ضـعيفا ــان ة نــصر املس امعــة ا ليــات لعمــداء دار ـ التم
ً

وجــود. ي عــدم النتــائج ــرت أظ كمــا
ذا ق العلميةوفر جة الد أو الوظيفي للمس وفقا إحصائية داللة رت

ً
.  

ود وســم الفــرا اســة د تطب) 2015(روســعت واقــع ــ ع التعــرف ــ جامعــةيــقإ ــ ــ التم ة رإدا
ــــ للتم ــــي و و النمــــوذج وفــــق ــــا ر تطو وســــبل املــــنEFQM رقـــ اســــة الد اتبعــــت وقــــد ر،

بانة اســــ ــــ داة وتمثلــــت ، ــــ التحلي ــــيالوصــــفي و النمــــوذج وفــــق معــــاي ــــسعة مــــن ونــــة رم
عينـــة ـــ ع ـــا تطبيق وتـــم ، ـــ مـــنللتم ونـــة دا) 93(م ـــ ن العـــامل مـــن فـــردا

ً
قـــسامرة و العليـــا

ــة دا و ــان. راديميـة امعــة ا ــ ـ التم ة إدا معــاي تطبيــق مــستو أن النتـائج ــرت أظ روقــد ى
فر وجود عدم النتائج رت أظ منخفضا،كما

ً
ن ب الخـتالفسمتو وق عـز العينـة استجابات ىطات

الوظيفي   . املس

طـــاح و أبوحميـــدان اســـة د ا) 2018(رواستقـــصت ة إدا ـــلترواقـــع دنيـــة امعـــات ا ـــ ـــ رم
ــــي و و ـــــ التم نمــــوذج وفـــــق عمــــان العاصـــــمة املـــــنEFQMرمحافظــــة اســـــة الد اعتمــــدت وقـــــد ر،

با اســ باســتخدام البيانــات جمــع وتــم نمــوذجالوصــفي، ملعــاي وفقــا مجــاالت ــسعة مــن ــو تت نة
ً

ن
تط وتــــم ـــي، و و ـــ مـــنرالتم ونــــة م عـــشوائية عينــــة ـــ ع ـــا فـــردا) 217(بيق

ً
ونــــوابمــــ العمـــداء ّن

ــــرت أظ وقــــد دنيــــة، أ جامعــــة عــــشرة إحــــدى ــــ ن العــــامل قــــسام ؤســــاء و العمــــداء رومــــساعدي ر
دني امعات ا التم ة إدا تطبيق أن رالنتائج مـعّر املجـاالت، جميـع ـ متوسـطة جـة بد جاء رة

نما ب الوظيفي، للمس عز ق فر وجود ىعدم جة و الد الختالف عز ق فر روجدت ى   .لعلميةاو

ـ املخال اسـة د ملعــاي) 2018(روسـعت خالـد امللـك جامعـة قيـادة تطبيـق جــة د ـ ع رللتعـرف
ــي و نمــوذج ضــوء ــ ــ التم ة رادا أعــ EFQM ر نظــر ــة وج التــدمــن يئــة واتبعــترضاء س،

ـ التم ة إلدا ـسعة ال املعــاي مـن ـو تت بانة اســ ـ داة وتمثلـت الوصــفي، املـن اسـة رالد وفــقنر
مــــن ونــــة م عينــــة ــــ ع ــــا تطبيق تــــم ــــي، و التم س) 350(رنمــــوذج تــــد يئــــة ــــرت. رعــــضو وأظ

متوسط جة بد ان امعة با التم ة ادا معاي تطبيق أن رالنتائج املعاي ةر و لية ال جة رالد
عــــز ق فــــر وجــــود عــــدم النتــــائج ــــرت أظ كمــــا ــــسعة، ىال دمــــة و ا ســــنوات عــــدد نمــــا،الخــــتالف ب

العلميةجدو جة والد التخصص الختالف عز ق فر رت ى   .و

جر التـــــو اســـــة د يوأمـــــا ــــــ) 2019(ر التم ة إدا لتطبيـــــق ح ـــــ مق تـــــصو بنـــــاء ــــــ إ ـــــدفت رفقـــــد ر
امعـــات با بيــــة ال ليـــات املــــنب اســـة الد اتبعــــت وقـــد ــــي، و ـــ التم نمــــوذج وفـــق رالــــسعودية ر

با اسـ ــ داة وتمثلـت ، ــ التحلي مـالوصـفي ونــت ت تطبيــقننة جـة د للتعــرف مـا أول ن، رمحــو ر
عـاد أ سـتة وضــم ـي، و ـ التم نمـوذج وفــق ـ التم ة إلدا بيـة ال رليـات اتيجية،(ر ســ القيـادة،

الــــ ة، ــــشر ال د النتــــائجراملــــوا ــــدمات، وا العمليــــات د، واملــــوا ات فتنــــاو). رشرا ي الثــــا املحــــو لأمــــا ر
املعـ ـذه تطبيـق لتفعيـل مـة الال مــن. ايزاملتطلبـات ونـة م عينـة ـ ع اسـة الد تطبيـق ) 278(روتــم

جامعــــات ــــ بيــــة ال ليــــات ب س تــــد يئــــة فيــــصل: رعــــضو وامللــــك ، القــــر أم ســــعود، وقــــد. ىامللــــك
د أن النتائج رت جـةأظ الد ـ عاليـة ـ للتم ـي و النمـوذج معـاي وفـق التم ة إدا تطبيق رجة ر رر

معــــاي ــــ و ليــــة ا: ال د املــــوا ــــرالقيــــادة، انــــل نمــــا ب ، اتيجية ســــ ة، معــــايةمتوســــطتشر : ــــ
والنتــــائج ــــدمات، وا العمليــــات د، واملــــوا ات التــــصو. رالــــشر اســــة الد قــــدمت النتــــائج ضــــوء ــــ رو ر

ح   .املق



ُّ توفر معاییر إدارة التمیز بجامعة أم القرى في ضوء النموذج درجة
 د هللا الحازمي لیلى بنت یحیى عب/أ  ر القیادات اإلداریة واألكادیمیة من وجھة نظ(EFQM)األوروبي 

 

 

134 

الركــفاكمـ اســة د وكــيالت) 2019(رــدفت لــدى ــ التم ة إدا تطبيـق جــة د ــ ع التعــرف ـ رإ ر
مح مــام جامعــة ــ العلميــة ــيمــدقــسام و النمــوذج معــاي ضــوء ــ ســالمية ســعود ربــن

س EFQM للتم التـد يئـة عـضوات نظـر ـة وج وتمثلـت. رمـن الوصـفي، املـن اسـة الد رواتبعـت
ب اســـ ـــ عـــشوائيةداة عينـــة ـــ ع ـــا تطبيق وتـــم ، ـــ للتم ـــي و النمـــوذج معـــاي وفـــق ـــت بن رانة

ونــــة التــــد) 310(م يئــــة عــــضوات مــــن رفــــردا
ً

ة. س إدا تطبيــــق جــــة د أن ــــ إ اســــة الد روتوصــــلت ر ر
املحاو جميع متوسطة انت  . رالتم

يم وإبــــرا محمــــد تطبيــــق) 2020(ىوأجــــر متطلبــــات تــــوفر مــــدى ــــ ع للتعــــرف اســــة معــــايرد
ـ التم ة املــن (EFQM) رإدا اسـة الد واتبعـت العامليـة، ات ـ ا عـض ضـوء ـ نجـران ربجامعـة

الب وجمعت ونةياالوصفي، م بانة اس باستخدام ـ) 9(نات التم نموذج معاي من ثاقا ان محاو
ً

ر
مـــن ونـــة م عينــة ـــ ع ـــا تطبيق تـــم ــي، و يئـــة) 136(رو وأعـــضاء القيـــادات مــن فـــردا

ً
س . رالتـــد

وجــود عــدم مــع نجــران، بجامعــة تتــوفر ــ التم ة إدا معــاي متطلبــات جميــع أن اســة الد روتوصــلت ر
ائيا ــ إ دالـــة ق فــر
ً

اتتو ـــ ملتغ وجـــدت: رجـــع نمـــا ب والوظيفيــة، ـــسية، وا والتخـــصص، النــوع،
من قل ة ا لصا ة ا ملتغ عز ق ىفر   .سنوات5و

السابق اسات الد ع   :ةرالتعليق

ـــــــ ـــــــ التم ة إدا بموضــــــع تتـــــــصل جميعـــــــا ــــــا أ الـــــــسابقة اســـــــات الد اســــــتعراض مـــــــن ريتــــــ ر
ً

ــ ند اســ اســات الد معظــم وأن امعــات، معــايرا ــ ع بانة ســ ــ املتمثلــة اســة الد أداة ربنــاء
ــ للتم ــي و اتبــاعEFQM رالنمــوذج ــ ــا مع تتفــق كمــا اليــة، ا اســة الد معــھ تتفــق مــا ــو و ر،

ا اســـــاتاملــــن د مـــــع تتفـــــق اليــــة ا اســـــة الد فـــــإن العينـــــة، حيــــث مـــــن وأمـــــا رلوصـــــفي، وقـــــان،الل(ر
اذة،2011 ـــــ ود،2014؛ وســـــم الفـــــرا طـــــاح،أ،2015؛ و ـــــ) 2018بوحميـــــدان ع التطبيـــــق ـــــ

اديمية و ة دا امعية ا   . رالقيادات

املت انية امل ا حدود السابقة اسات الد عن الية ا اسة الد روتختلف أمر جامعـة ـ مثلـة
تطبيــق جــة د ستقــ الــذي املوضــو ــد ل وفقــا رالقــر

ً
النمــوذجى ضــوء ــ ــ التم ة إدا رمعــاي

ل ـــــي ـــــلترو اســـــةEFQM م د ـــــ القـــــر أم جامعـــــة ـــــ ع طبقـــــت ـــــ ال الوحيـــــدة اســـــة فالد ر، ىر
ُ

جر ا) 2019(يالتــو ا مــن عــدد ــ بيــة ال ليــات ضــمن بيــة ال ليــة ــ ع اقتــصرت ــا معــاتلك
جر التـو اسـة د أن كمـا ، القر أم جامعة وعمادات ليات جميع الية ا اسة الد شمل نما يب رى ر

معاي ستة ع ـسعةلاقتصرت ال املعـاي الية ا اسة الد شملت نما ب ، للتم ي و رلنموذج ر
ــا م أ مــن وانــب، ا مــن عــدد ــ الـــسابقة اســات الد مــن اليــة ا اســة الد أفــادت ٍوقــد ر يـــدحدت:ر

و اسة، الد لة النتائجداةناءرمش نة مقا وكذلك   .ر،

اسة الد   :رإجراءات

ــذا ــ ـــزءيو لتطبا يـــة املن وتحديـــديــقجــراءات املتبــع، املـــن حيــث مـــن اســة، رالد
ا وثبا ا صدق من والتأكد داة وإعداد ا، وعين اسة الد   :رمجتمع

اسة الد   :   رمن

اسة الد الوصراتبعت عفياملن للتعرف ا وسع اسة الد ملوضوع تھ ملناس راملس
جة ناسبرد ي كما ، القر أم بجامعة التم ة إدا معاي ىتوفر املتمثلةمعر الوصفية ا أدا

ا أسئل عن جابة و اسة الد داف أ تحقيق املن ذا خالل من يمكن حيث بانة،   .رس
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اسةوعينةمجتمع   :رالد

الد مجتمع و رت القياداتن من القراسة أم بجامعة اديمية و ة ىدا وعر م، دد
م) 437( م وقيادية، قياديا

ً
و) 330( اديميا، أ قياديا

ً ً
ا) 107( إدا قياديا من

ً ً
طبقت. ر وقد

من ونة م عشوائية عينة ع اسة تھ) 306(رالد س ما يمثلو نقياديا
ً

مجتمع%) 70( من
وعدد س وا العمل طبيعة حيث من اسة الد عينة ع تو التا دو ا و و اسة، رالد زر ل

ةسنوا ا العينةت أفراد فيھ عمل الذي للقسم ادي عتماد   :وحالة

  )2(لجدو

عي ع ةزتو ا سنوات وعدد س وا العمل طبيعة حسب اسة الد   رنة

  النسبة  العدد  الفئات  المتغیر
اديمية أ   %75.5  231  قيادات

  العمل
ة إدا   %24.5  75  رقيادات

  %67.6  207  رذكو
س   ا

  %32.4  99  إناث

من   %16.7  51  سنوات5أقل

من5من أقل   %28.4  87  سنوات10إ

من10من أقل   %22.9  70  سنة15إ
ة ا سنوات   عدد

فأك15من   %32.0  98  سنة

  %23.5  72  معتمد

عتماد   %59.5  182  رطو
عتماد تطبيق

  القسماديمي
لالعتماد إجراء أي يتم   %17.0  52  لم

  

اسة الد   :رأداة

ــــ ع للتعــــرف بانة اســــ الباحثــــة جــــةأعــــدت معــــايرد بتــــوفر ــــ التم ة ُّإدا القـــــرر أم ،ىجامعــــة
الرجـــوع عـــد ـــملعـــاي وذلـــك للتم ـــي و و ُّالنمـــوذج اســـات ،)EFQM(ر الد عـــض مراجعـــة روكـــذلك

باملوضوع املرتبطة من. دبيات ولية ا صو بانة س ونت ت عـنجـزروقد ة عبـا و ن، رئ ل
اسـة الد لعينـة ولية للبيانات ة راستما س(ر ـ ة-ا ـ ا العمـلطبيعـ-سـنوات عتمـاد-ة حالـة

بـــــھ عمـــــل الـــــذي للقـــــسم مـــــن.)ـــــادي ي الثـــــا ـــــزء ا ـــــو املعـــــاي) 46 (نوت ـــــ ع عـــــة مو ة زعبـــــا ر
بواقــع الفرعيــة ــسعة معيــار) 6(ال مــن ــل والقيــادة، :يل ، معــاي) 5(نوالعــاملو مــن ــل ل ات :رعبــا

ات الــــــشرا اتيجية، دســـــ ن،رواملـــــوا العـــــامل ضــــــا املـــــستفيدين، ضــــــا ر، قيــــــاسر املجتمـــــع، خدمــــــة
وداء العمليات) 4(، ملعيار ات   . رعبا
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املتــــــدرج ــــــ ما ا ليكــــــرت ملقيــــــاس وفقــــــا بانة ســــــ ات عبــــــا ــــــ ع ســــــتجابات تقــــــدير وتــــــم
ً

ر
التــــــوافر جــــــة د عاليــــــ(رلتحديــــــد جــــــدا، عاليــــــة

ً
جــــــدا منخفــــــضة منخفــــــضة، متوســــــطة، ة،
ً

وتقابــــــل) 
جات ا)5،4،3،2،1(رالــد املتوســط ينحــصر بحيــث ن، بــ ي املــدى)1،5(ــسا ــو و ،)0.8(ن،

التا للمعيار وفقا التوافر ع كم ا يمكن ذلك و
ً

:  

  ) 3(لجدو

العينةمعيار أفراد استجابات ع كم   ا

التوفر  م جة ي  رد سا ا   املتوسط

جداعا  1   5إ4.20  ًلية

من3.40  عالية  2 أقل   4.20إ

من2.60  متوسطة  3 أقل   3.40إ

من1.80  نخفضةم  4 أقل   2.60إ

جدا  5 من1  ًمنخفضة أقل   1.80إ

التالية الطر باستخدام ا وثبا ا صدق من للتأكد بانة س إعداد تم ذلك   : قعد

ر .1 الظا   : يالصدق

مــن التأكــد مــنقصدالــتــم ونــة م مجموعــة ــ ع ا عرضــ بانة لالســ ر محكمــا) 20(يالظــا
ً

املتخ س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء ةرمــــــن دا ــــــ ن والتخطــــــيط،رصــــــص ــــــة بو ال ة دا ــــــودة،رو وا ،
م والتقو والقياس ية، العر السعودية، واللغة امعات مـنو با للتأكد بانةذلك سـ محتـو ىأن

ع ومناســـبة اســـة، الد ـــداف أ جـــةريحقـــق املد للمعيـــار ـــا وانتما ا صـــياغ ة ـــ و ا وضـــوح ـــا ا ربا ر
ســـ. تحتـــھ جاع اســـ عـــد ن تبـــ ــــوقـــد املتـــضمنة املعـــاي ـــ ع ن املحكمـــ اتفـــاق املحكمــــة بانات

أخــــذت وقــــد ات، العبــــا عــــض صــــياغة عــــديل مــــع ــــا، تح جــــة املد املؤشــــرات ومعظــــم بانة رســــ ر
الصيا عديل وتم ن املحكم اء بآ ـذلكرالباحثة و ات، عبا أي إضافة أو حذف دو حة املق رغات ن

ات العبا عدد ،)46(ربقي غي دو ة نعبا بانةر لالس ا ر ظا صدقا ذلك واعت
ً ً

.  

الداخ .2 ساق   :صدق

ونــةللتأكـد م اسـتطالعية عينــة ـ ع ـ ــا تطبيق تـم بانة لالســ الـداخ ـساق صــدق مـن
اديم) 30(مــن القيــادات مــن فــردا

ً
القــر أم بجامعــة ــة دا و ىيــة العينــة(ر مــن م بعاد اســ تــم

ائيــــة تبــــاطثـــــم،)ال ا معامـــــل ـــــرحـــــساب و و ـــــا، ل ـــــ ت ت ـــــ ال واملعــــاي ات العبـــــا ن بـــــ ســـــو رب ن
تباط معامالت التا دو را   :ل
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  )4(جدول 
  )30=ن (ارتباط بیرسون بین العبارات والمعاییر التي تنتمي لها معامالت 

القيا   دةمعيار
معيار

اتيجية   س
العاملو   نمعيار

ات الشرا معيار
د   رواملوا

العمليات   معيار

ة ة  رتباط  رالعبا ة  رتباط  رالعبا ة  رتباط  رالعبا ة  رتباط  رالعبا   رتباط  رالعبا

1  0.68*  7  0.67  12  0.70  18  0.65*  23  0.71*  

2  0.66*  8  0.70  13  0.68  19  0.68*  24  0.66*  

3  0.71*  9  0.69  14  0.66  20  0.68*  25  0.67*  

4  0.65*  10  0.66  15  0.68  21  0.65*  26  0.69*  

5  0.67*  11  0.68  16  0.65  22  0.69*      

6  0.69*      17  0.71          

ضا رمعيار
  املستفيدين

ضا رمعيار
ن   العامل

خدمة معيار
  املجتمع

قياس معيار
  داء

  

ة ة  رتباط  رالعبا ة  رتباط  رالعبا ة  رتباط  رالعبا   رتباط  رالعبا

27  0.65*  32  0.69*  37  0.72*  42  0.67*  

28  0.68*  33  0.71*  38  0.66*  43  0.65*  

29  0.67*  34  0.65*  39  0.69*  44  0.69*  

30  0.65*  35  0.68*  40  0.67*  45  0.71*  

31  0.72*  36  0.66*  41  0.70*  46  0.66*  

  

                  

الداللة* مستو عند الداللة)       0.05(ىدالة مستو عند تباط معامل ىقيمة   0.349) = 0.05(ر

ــــــدو ا مـــــن ســـــويمقـــــأن) 4(ليتـــــ ب تبــــــاط ا نمعـــــامالت ميــــــعر إحـــــصائيا دالــــــة انـــــت
ً

حيــث بانة، سـ ات نتراوحـت رعبـا وجميع)0.72 (و) 0.65 (بــ الداللــة، مـستو عنــد دالـة قــيم ىـا
لالس)0.05( الداخ ساق صدق إ ش مما   .بانة،

بانةثبات .3   :س

بانة س ثبات من التأكد أل معامل باستخدامتم نباخ التطبيق فاوكر العينةعد   ع

لستطالعية ك بانة س و سعة ال للمعاي الثبات معامالت يو التا دو وا   :ل،
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  ) 5(لجدو    

بانة      لالس ألفا نباخ كر ثبات   )30=ن(ومعامالت

ا  املعاي  م العبا الثبات  ترعدد   معامل

القيادة  1   0.91  6  معيار

اتيجية  2 س   0.89  5  معيار

العاملومعيا  3   0.90  6  نر

د  4 واملوا ات الشرا   0.89  6  رمعيار

العمليات  5   0.93  4  معيار

املستفيدين  6 ضا   0.81  5  رمعيار

ن  7 العامل ضا   0.89  5  رمعيار

املجتمع  8 خدمة   0.88  5  معيار

قياس  9   0.90  5  داءمعيار

بانة لالس الك   0.98  46  الثبات

ــدو ا مــن ن بــ معــامال) 5(لي نأن بــ تراوحــت ــسعة ال للمعــاي الثبــات ،)0.93(و) 0.81(ت
بانة لالس الك الثبات لغ عنـد)0.98(و بانة س ثبات إ ن وتطم مقبولة ثبات معامالت و ،

دفة املس العينة ع ا تطبيق   . إعادة

حصائية   :ساليب

البيانات      تحليل لتم حصائية امج ال حزمة جتماعيةباستخدام تم) spss(لعلوم حيث
و حصائية، ساليب عض من ساق: ستفادة ساب سو لب تباط نمعامل ر

لألداة الثباتالداخ من للتأكد ألفا نباخ كر ومعامل ساباتاملتوسطو. و، نحرافةيا اتو
التميراملعيا معاي توفر جة د لتحديد ق .رة الفر اسة د وأما باستخدامر تحليلفتمت اختبار

حادي ن) ANOVA(التباين ب ق الفر عن عدد العينةاستجاباتوللكشف ملتغ يوفقا
ً

ة ا عتمادو سنوات باستخدامحالة ق الفر ات اتجا تحديد وتم ، تباراخوادي
البعديةScheffe)(شيفيھ ق اختبار. وللفر استخدام تم قللك) T-test(" ت"كما الفر عن وشف

العمل وطبيعة س ا ملتغ يوفقا
ً

.  
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اسة الد نتائج ومناقشة   :رعرض

اسة، الد أسئلة حسب مرتبة ا وتفس ا مناقش مع اسة الد نتائج زء ا ذا رستعرض ر
التا النحو ع   :وذلك

ومن نتائجعرض وااقشة   : للسؤال

ع و السؤال جةما: لنص الرد ة إدا معاي اتيجية–القيادة(ُّتمرتوفر    –س

د–نالعـــــــاملو واملـــــــوا ات املـــــــستفيدين–العمليـــــــات–رالـــــــشرا ن–رضـــــــا العـــــــامل خدمـــــــة–رضـــــــا
داء–املجتمـع ـ) قيـاس للتم ـي و و النمـوذج ضـوء ـ القـر أم ُّبجامعـة ر ــة)EFQM(ى وج مـن

اديميـــــــة؟ و ـــــــة دا القيـــــــادات الـــــــسؤالرنظـــــــر ـــــــذا عـــــــن املتوســـــــطاتولإلجابـــــــة اســـــــتخراج تـــــــم
ليـــــــا، تنا ـــــــا وترتي اســـــــة، الد ألداة ـــــــسة الرئ ـــــــسعة ال للمعـــــــاي ـــــــة املعيا نحرافـــــــات و ـــــــسابية ا

ً
ز ر ر

النتائج ذه التا دو ا و و معيار، ل توفر جة د لوتحديد   :ر

  ) 6(لجدو

بامل التم ة إدا معاي توفر جات ود ة املعيا نحرافات و سابية ا ُّتوسطات ر ر أمر جامعة
للتم ي و و النموذج ضوء ُّالقر ر   )EFQM(ى

  املعاي
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

  الرتبة
جة رد

  التوفر

و   متوسطة  1  0.82  3.19  القيادة: لاملعيار

ي الثا   متوسطة  6  0.88  2.95  اتيجيةس: املعيار

الثالث   متوسطة  5  0.89  3.00  نالعاملو: املعيار

عا الرا د: ملعيار واملوا ات   متوسطة  3  0.87  3.05  رالشرا

امس ا   متوسطة  7  0.89  2.94  العمليات: املعيار

السادس املستفيدين: املعيار   متوسطة  8  0.88  2.78  رضا

ع السا ن: املعيار العامل   منخفضة  9  0.95  2.53  رضا

الثامن املجتمع: املعيار   متوسطة  2  0.83  3.14  خدمة

ا داء: لتاسعاملعيار   متوسطة  4  0.91  3.02  قياس

التم ة إدا ملعاي لية ال جة ُّالد ر   متوسطة  0.77  2.96  ر

ـدو ا مـن مــن) 6(ليتـ القـر أم جامعـة ـ ـ التم ة إدا معـاي لتـوفر ليـة ال جـة الد ىأن ُّ ر ر
ــ يوج ـــسا ا املتوســـط بلــغ حيـــث متوســـطا، ـــان اديميــة و ـــة دا القيـــادات ة

ً
) 2.96 (العـــامر

معيـــــار واحـــــد)0.77(يبـــــانحراف ومعيـــــار متوســـــطة، تطبيـــــق جـــــة بد معـــــاي ثمانيـــــة ـــــرت ظ وقـــــد ر،



ُّ توفر معاییر إدارة التمیز بجامعة أم القرى في ضوء النموذج درجة
 د هللا الحازمي لیلى بنت یحیى عب/أ  ر القیادات اإلداریة واألكادیمیة من وجھة نظ(EFQM)األوروبي 
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حـــــسابية بمتوســـــطات منخفـــــضة، تطبيـــــق جـــــة نتتـــــدرجربد ـــــة) 3.19 -2.53(بـــــ معيا روانحرافـــــات
ن ب اوح   ).0.95 -0.82(ت

فقـــد ـــب، ت ال حيـــث معيـــارومـــن حـــسا"القيـــادة"جـــاء بمتوســـط و ـــب ت ال )3.19(يلـــ
متوســـطة تطبيـــق جـــة معيـــاررود يليـــھ املجتمـــع"، ي"خدمـــة حـــسا تطبيـــق) 3.14(بمتوســـط جـــة رود

معيـارمتوسـطة؛ د"ثـم واملـوا ات ي"رالــشرا حـسا متوسـطة)3.05(بمتوسـط تطبيـق جــة ــرود و ،
ـ الرا ـب ت معيـارال داء"ع ي"قيــاس حـسا متوسـطة)3.02(بمتوسـط تطبيــق جـة معيــاررود ثـم ،

اتيجية" ي"ســـــــ حـــــــسا متوســـــــطة)2.95(بمتوســـــــط تطبيـــــــق جـــــــة معيـــــــاررود يليـــــــھ "العمليـــــــات"،
ي حـــسا متوســـطة،) 2.94(بمتوســـط تطبيــــق جـــة معيـــاررود املـــستفيدين"وجـــاء ــــب"رضــــا ت ال ـــ

ي حــــسا بمتوســـط متوســـطةود)2.78(الثـــامن تطبيــــق معيـــار. رجـــة ــــر ظ ن"ينمـــا العـــامل ــــ"رضــــا
ح بمتوسط خ ب ت يال منخفضة) 2.53(سا تطبيق جة   .رود

ا أول سباب، من عدد إ التم ة إدا معاي لتطبيق املتوسطة جة الد ذه الباحثة عز ٍو ر ر و
ـــــ التم تحقيـــــق نحــــو ـــــ عم توجـــــھ ا لـــــد امعــــة ا وأن ا ـــــداف أ ــــ التطـــــوريتـــــ ـــــ و ا، رســـــال

وحـــــصو ، املؤســـــ عتمـــــاد ـــــ ع ا حـــــصول ـــــ ـــــر ظ الـــــذي مـــــن29 لاملـــــستمر برنامجـــــا
ً

ليـــــة12
عــن فــضال ــا، وأنظم ــا برامج ر لتطــو املــستمر ا وســع ، الــدو ــادي عتمــاد ــ ع امعــة با

ً

وا خيـــة التا اســـات والد ســـالمية، اســـات والد الـــشرعية ـــ ف املعـــر ـــا رتم ر ر او وقـــد ة، رـــضا ر
بــــــرام ر وتطــــــو جديــــــدة، تخصـــــصات وإدخــــــال العلميــــــة ــــــا برامج ر تطــــــو ـــــ العليــــــا،ع اســــــات الد رج

يكفـــي ال لكنــھ امعـــة، ا ــ تم إطــار ـــ يــصب ذلـــك ــل والتعلــيم، ة دا ـــ التكنولوجيــا رواعتمــاد
نـــاك ال ال إذ املطلــــوب، ـــ التم ـــزلتحقيـــق القـــصو العمــــلرعــــض وأنظمـــة ـــأســــاليب بــــعال ت

امعـــة با ـــي و الك نظــــام وجـــود مـــن الـــرغم ـــ ع تقليديـــة طرقـــا
ً

عـــ، ـــ إ ــــإضـــافة ع املآخـــذ ض
و م، وتنميــــ القيــــادات اختيــــار تطبيــــقآليــــات ــــ ع م قــــد ــــرضــــعف التغي ة محدوديــــةرإدا يجــــة ن

ــــم ل املمنوحــــة أن،الــــصالحيات امعــــةكمــــا ا اتيجية مـــــعاســــ عمليــــة قــــة بطر للتوافــــق بحاجــــة
وكـــــذلكاملـــــستجد واملجتمـــــع، والطـــــالب س التـــــد يئـــــة وأعـــــضاء ن العـــــامل احتياجـــــات وتلبيـــــة رات

ـــــنــــ امعـــــة ا دو ن وتحـــــس املجتمعيـــــة، الـــــشراكة وتفعيــــل الرقابـــــة، آليـــــات ر لتطـــــو حاجـــــة راك
م س ل ا عمليا ر بتطو تمام ة ضر مع املجتمعية، الشراكة برامج خالل من املجتمع ورخدمة

ال ة ـــ امل تحقيـــق اتـــ والـــصعو التحـــديات ـــة مواج ـــ ع ا قـــد مـــن وتحـــسن امعـــة، ل رتنافـــسية ّ ُ

ة   .واملتجددةراملتكر

منخفــــضة، تطبيــــق جــــة بد اتــــھ عبا وجميــــع ن العــــامل ضــــا معيــــار ــــو ظ روأمــــا ر ر ــــقــــدف ر إ يرجــــع
قيـــــاسال وأدوات آليــــــات للعامــــــلرقـــــصو تقــــــدير ال أنـــــھ م ــــــشعر ممـــــا م، وإنتــــــاجي ن العــــــامل أداء

أ أو ، ــــ فعالـــــةاملتم قيـــــاس أدوات وجـــــود أن ــــ إ إضـــــافة امعـــــة، ا تمــــام با تحظـــــى ال الكفـــــاءة ن
يحتاجـــھلــألد مــا وتحديــد لـــألداء ــ الفع املــستو ـــر تظ أن ا شــأ مــن نيـــة امل التنميــة وعمليــات ىاء

قيــاس ــ م ــس كمــا علميــة، بطــر أدائــھ ن وتحــس كفاءتــھ فــع ــ ع والعمــل تنميــة، مــن قالعامــل ر
التــد بــرامج مرفاعليــة ضــا مــن ــد يز مــا ــو و الفعليــة، ن العــامل احتياجــات لتخــدم ــا وتوج رب

م ام العمــــلوإســـ ــــداف أ تحقيـــق ــــ. ــــ إ ن العــــامل ضـــا معيــــار تطبيــــق انخفـــاض يرجــــع قــــد ركمـــا
اتيجية اسـ ناء و ات، القرا اتخاذ ن العامل مشاركة من تحد ال امعة ا ة دا ة راملركز ر

إبـــــداء أو امعــــة أنظمـــــةرا ضـــــعف ــــ إ املعيـــــار ــــذا تطبيـــــق انخفــــاض يرجـــــع قـــــد كمــــا ـــــا، ف ــــم أ
ا مــع كمـــاتــصال الــدنيا، ـــة دا ات املــستو ـــ ن العــامل عـــز ممــا العليـــا، القياديــة ات رملـــستو ل

فـــضال ن العــامل ضـــا ــ ع ســـلبية قــة بطر ذلــك ـــؤثر و ات، املــستو جميـــع ن بــ التواصـــل مــن يقلــل
ً

ر
م أدا ع ه تأث   .عن
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اسـات د نتـائج مع النتائج ذه طـاح،(روتتفق و ،2018أبوحميـدان ـ املخال الركـف،؛2018؛
املعــــاي) 2019 ــــ و ليـــة ال جــــة الد ــــ متوســـطا ــــان ــــ التم ة إدا معـــاي تطبيــــق ان ــــرت أظ ـــ رال ر

ً

تطبيـق جـة بد اليـة ا اسـة الد ـ ـر ظ الـذي ن العـامل ضـا معيار ا مع ا اختالف مع رالفرعية، ر ر
اسـ. مختلفـة د نتـائج مــع اسـة الد نتـائج تختلـف نمـا رب اذة،(ر وســم2014ـ الفـرا ) 2015ود،؛

نتــــائج مـــع تختلـــف كمـــا ضـــعيفا، ـــان امعـــات ا ـــ ـــ التم ة إدا معـــاي تطبيـــق أن رتـــا أظ ن اللتـــ
ً

ر
جر التـــو اســـة يد ـــ) 2019(ر و ليـــة ال جـــة الد ـــ عاليـــا ـــان ـــ التم ة إدا تطبيـــق أن ـــرت أظ ـــ رال ر

ً

الد: معـاي ـ ـا مع تتفـق نمـا ب اتيجية، سـ و ة، ـشر ال د واملـوا ملعــايرالقيـادة، املتوسـطة : رجـة
والنتــــــائج ـــــدمات، وا والعمليــــــات د، واملــــــوا ات محمــــــد. رالـــــشرا اســــــة د مــــــع النتـــــائج تختلــــــف ركمــــــا

يم امعة) 2020(وإبرا با متوفرة انت التم ة إدا معاي جميع أن رت أظ   . رال

يع الثا السؤال نتائج ومناقشة   : رض

ــ ع ي الثــا الــسؤال إ: نــص دالــة ق فــر توجــد الداللــةوــل مــستو عنــد ن) 0.05(ىحــصائيا بــ
حو اسة الد عينة أفراد استجابات لمتوسطات جةر القـررد أم بجامعة التم ة إدا معاي ىتوفر ُّ ر

ـــــ للتم ـــــي و و النمـــــوذج ضـــــوء ُّـــــ ات) EFQM(ر ـــــ ملتغ سا: ىعـــــز ة،ـــــ ـــــ ا املـــــس ،ســـــنوات
عتمــاد،الــوظيفي العمــلحالــة ـــان م ولإلجابــةــ اختبـــار؟ اســتخدام تــم الــسؤال ـــذا " ت"عــن

)T-test (و س، ــ ا ـ ملتغ تبعــا ق الفـر عــن يللكـشف
ً

الــوظيفيو تحليــل. املـس اسـتخدام تــم كمـا
حــــــادي ـــــ) ANOVA(التبـــــاين ملتغ تبعــــــا ق الفـــــر عــــــن يللكـــــشف

ً
ســـــنو: و وحالــــــةعــــــدد ة ــــــ ا ات

العمــــلعتمــــاد ــــان م شــــيفيھــــ اختبــــار اســــتخدام مــــع ،)(Scheffeق؛ الفــــر ــــات اتجا ولتحديــــد
النتائج توضيح ي وفيما   :البعدية،

س. أ ا ملتغ تبعا ق الفر
ً

  :و

  )7(لجدو

تبعا)T-test" (ت"اختبارنتائج ستجابات متوسطات ن ب ق للفر
ً

  سلو

س  العدد ا
 طاملتوس

ي سا  ا

 نحراف

 ياملعيار
ت  قيمة

جات  رد

ة ر  ا

 الداللة

 حصائية

 0.80 2.90 207 ذكر

 0.70 3.08 99 أن
1.88 304 

0.06  
دالة  غ

ـــدو ا مـــن ن بـــ أفـــراد) 7(لي اســـتجابات متوســـطات ن بـــ إحـــصائيا دالـــة ق فـــر توجـــد ال أنـــھ
ً

و
جا ــ ـ التم ة إدا معـاي تطبيــق جـة د حـو رالعينـة ر حيــثل س؛ ـ ا الخـتالف عــز القـر أم ىمعـة ى

قيمة بلغ) 1.88" (ت"بلغت داللة قيمتھىبمستو الداللـة)0.06(ت مـستو من أك قيمة و ى،
إحــــصائيا)0.05( دالــــة ــــ غ ق الفــــر أن ــــ إ ــــش ممــــا ،

ً
ئــــة. و ب أن ــــ إ ذلــــك ــــ ب الــــس يرجــــع وقــــد

ـــسا وال الرجاليــة القيـــادات عمـــل تحكــم ـــ ال العمـــل شـــطروأنظمــة ـــ ة ـــشا م امعــة ا ـــ يئية
ملعــــا امعــــة ا تطبيــــق أن كمــــا والطالبــــات، ــــشملالطــــالب بــــل مــــا، م ــــشطر يــــرتبط ال ــــ التم ي

دالـة ق فـر ـر تظ لم لذلك ا، ف والعامالت ن العامل جميع لھ خضع و ا، ونا م بجميع امعة وا
س ل وفقا اسة الد عينة ن ب

ً
  .  ر
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ا. ب للمس تبعا ق الفر
ً

  :لوظيفيو

  )8(لجدو

اختبار ت) T-test" (ت"نتائج ستجابات متوسطات ن ب ق الوظيفيوللفر املسمى ملتغ بعا
ً

  

 العدد الوظيفة
 املتوسط

ي سا  ا

 نحراف

 ياملعيار
ت  قيمة

جات  رد

ة ر  ا

 الداللة

 حصائية

ادي أ  0.72 3.05 231 قائد

إدار  0.86 2.68 75 يقائد
3.70 304 

0.00  
 *دالة

الداللة*  مستو عند   )0.05(ىدالة

ــدو ا مـــن ن بــ دالـــة) 8(لي ق فــر العينـــةووجـــود أفـــراد اســتجابات متوســـطات ن بــ إحـــصائيا
ً

حيث الوظيفي؛ املس الختالف عز القر أم جامعة التم ة إدا معاي تطبيق جة د ىحو ى رل ر
قيمـــــة قيمتـــــھ) 3.70" (ت"بلغـــــت بلغـــــت داللـــــة مـــــستو ،)0.00(ىبمـــــستو مـــــن أصـــــغر قيمـــــة ـــــ ىو

املعيار م)0.05(يالداللة داما، ق الفر أن إ إحصائياوش لة
ً

سابية ا املتوسطات نة مقا و ر،
ـــ ع ـــو ي ـــسا ا م متوســـط ـــان حيـــث ن، ـــاديمي القـــادة لـــصا ق الفـــر أن وقـــد.ويتـــ

ب الس نيرجع اديمي القادة لصا ق الفر م واتجاه ا ـإ املؤثرة بالعناصر اتصاال أك
ً

والطـــ س التـــد يئـــة أعـــضاء ـــم و امعـــة، ا ـــمرأداء أ مـــن عـــدو س التـــد يئـــة فأعـــضاء نالب، ُ ر
القــادة تبـاط ا فـضال املـستفيدين، معيــار ـ الفئـات ـم أ ـم والطــالب ن، العـامل معيـار ـ رالفئـات

م لــــد أن كمــــا الــــتعلم، ة إدا وأنظمــــة باملنــــا ن مــــنرــــاديمي العديــــد ــــ مباشــــرة ليات ومــــسؤ
وخدمــــ والعمليــــات ات، الــــشرا مثــــل ، خــــر ــــىاملعـــاي أك ن ــــاديمي القــــادة أن كمــــا املجتمــــع، ة

ـ ال ـة دا القيـادات من أك و ي القيادة ملعيار م اك إد لذلك امعات، ا را تدو رالقيادات نر
ً

لـة طو ات لف القيادية ا مناص ا ي تث اسـات. يتم د نتـائج مـع النتـائج ـذه اذة،(روتختلـف ـ
ود،2014 وسم الفرا أبوحم2015؛ طـاح،؛ و يم،2018يـدان وإبـرا محمـد ـرت) 2020؛ أظ ـ ال

الوظيفي املس الختالف عز ق فر توجد ال ىأنھ   .و

ة. ج ا سنوات عدد ملتغ تبعا ق الفر
ً

  :و

  ) 9(لجدو

حادينتائج التباين سنوات )ANOVA(تحليل عدد ملتغ تبعا ستجابات متوسطات ن ب ق للفر
ً

و
ة   ا

التباين   مصدر
جموعم

عات   املر
جة رد

ة ر   ا
متوسط
عات   املر

قيمة
  "ف"

ىمستو
  الداللة

املجموعات ن   0.80  3  2.41  ب

املجموعات   302  179.46  داخل

  305  181.87  الك

0.59  1.35  
0.26  

دالة   غ
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املـــش ــــدوالنتــــائج با ة ــــ ن) 9(لو بــــ إحــــصائيا دالـــة ق فــــر وجــــود عــــدم ـــ إ
ً

متوســــطاتو
أفــــــر عــــــزاســــــتجابات القــــــر أم جامعــــــة ــــــ ــــــ التم ة إدا معــــــاي تطبيــــــق جــــــة د حــــــو العينــــــة ىاد ى رل ر

قيمـة بلغـت حيـث القيـادي؛ العمــل ـ م ـ خ سـنوات عـدد داللــة) 1.35" (ف"الخـتالف ىبمـستو
قيمتــــھ ــــ)0.26(بلغــــت أك قيمــــة ــــ و املعيــــار، الداللــــة مــــستو يمــــن أن)0.05(ى ــــ إ ــــش ممــــا ،

إحصائيا دالة غ ق الفر
ً

ـ.و ـ التم ة إدا ـوم بمف تمـام حداثـة إ ذلك ب الس يرجع روقد
اقــع و ه معــاي حـو املعرفــة مـن ب متقــا قـدر ــ ع القيــادات معظـم يجعــل ممـا القــر أم وجامعـة ل رى

جمي ـــم وأ خاصـــة امعـــة، ا ـــ ـــا أنتطبيق كمـــا ا، نفـــس العمـــل وضـــوابط للـــوائح يخـــضعو نعـــا
ً

ــــ التم معــــاي تطبيــــق ــــ ع كــــم يمكــــنا إذ القيــــادي، العمــــل ــــ لــــة طو ة ــــ خ ات ــــ ف يتطلــــب ال
لتطبيق احتاج قد و ي حيث ن، عام إ عام خالل ا وتوفر املعاي ذه بواقع ملام نللقيادات

العمل ا نت. معظم مع النتائج ذه اسوتتفق د ،2011اللوقان،(رائج املخال ن) 2018؛ اللتـ
عـــز ق فـــر وجـــود عـــدم رتـــا اســـةوأظ د نتـــائج مـــع تختلـــف نمـــا ب ة، ـــ ا ســـنوات عـــدد رالخـــتالف ى

يم وإبـــرا لـــصا) 2020(محمـــد ة ـــ ا ســـنوات عـــدد الخـــتالف عـــز ق فـــر وجـــود ـــرت أظ ـــ ىال و
سنوات خمس من القل ة ا   .   يذو

تبعا. د ق الفر
ً

للقسمو عتماد حالة   :ملتغ

  ) 10(لجدو

حادينتائج التباين حالة )ANOVA(تحليل ملتغ تبعا ستجابات متوسطات ن ب ق للفر
ً

و
العملعتماد ان   م

التباين   مصدر
مجموع
عات   املر

جة رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

قيمة
  "ف"

ىمستو
  الداللة

املجموعات ن   51.93  3  103.86  ب

املجموعات   302  78.01  داخل

  305  181.87  الك

0.26  201.73  
0.00  
  *دالة

الداللةدا*  مستو عند   )0.05(ىلة

ــدو ا نتـــائج مــن ن بــ ن) 10(لي بـــ إحــصائيا دالــة ق فـــر وجــود
ً

أفـــرادو اســتجابات متوســطات
حالــ الخــتالف عــز القـر أم جامعــة ــ ــ التم ة إدا معـاي تطبيــق جــة د حــو ىالعينـة ى رل عتمــادر ة

قيمــة بلغــت حيــث العينــة؛ أفــراد ــا عمــل ــ ال ة دا أو داللــة) 201.73(" ف"رللقــسم ىبمــستو
قيمتـــھ املعيـــار)0.00(بلغـــت الداللـــة مـــستو مـــن أصـــغر قيمـــة ـــ و ي، أن)0.05(ى ـــ إ ـــش ممـــا ،

اختبار استخدام تم ق الفر ات اتجا وملعرفة إحصائيا، دالة ق والفر و
ً

قScheffe)(شـيفيھ وللفـر
ق الفر ات اتجا التا دو ا و و والبعدية،   :ل
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  ) 11(لجدو

اخت شيفيھنتائج العملScheffe)(بار ان م عتماد حالة متغ البعدية ق   وللفر

املتوسطات ن ب ق   والفر

عتماد   حالة
املتوسط
ي سا   معتمد  ا

رطو
  عتماد

يتم لم
إجراء

  عتماد

  *1.85  *0.78  -  3.74  معتمد

عتماد   *1.07  -    2.96  رطو

عتماد إجراء يتم   -      1.89  لم

دو ا نتائج من نـة) 11(ليت مقا و عتماد، الة الثالثة الفئات ن ب انت ق الفر رأن و
تـــــم ات وإدا أقــــسام ــــ عملــــو الــــذين القـــــادة لــــصا ق الفــــر أن ن بــــ ي ــــسابية ا راملتوســــطات ن و

ـــ ع ا أوحـــصول الـــوط املـــستو ـــ ع ســـواء عتمـــاد، بمـــنح املتخصـــصة ـــات ا مـــن ىعتمـــاد
جـــةالـــدو د تحديـــد ـــ ع ة قـــد ـــ أك معتمـــدة أمـــاكن ـــ عملـــو الـــذين القـــادة أن ذلـــك ـــ ع و ر، ر ن

امعــــة ا ــــ ــــ التم معــــاي تمــــام. تطبيــــق ا م لــــد القــــادة ــــؤالء أن ــــ إ ذلــــك ــــ ب الــــس رجــــع و
ومـــستمر م أقـــسام ــــباتبـــاع التم ـــ ع ـــا ر جو ـــ تحفــــز املعـــاي ـــذه و عتمـــاد، ملعــــاي ـــم ا رإدا

ت ،و ــــ التم ة إدا معــــاي تطبيــــق بواقـــع مــــستمر اطــــالع ـــ ع القــــادة ــــؤالء يجعـــل ممــــا بــــھ، رمـــام
ا املتعلقة لل ا مواطن اك إد ع ة القد م رولد   .  ر

اسة خالصة الد   :رنتائج

التالي النتائج إ اسة الد   : ةرخلصت

ـــ .1 التم ة إدا معــــاي تطبيــــق أن وراتـــ النمــــوذج ضـــوء ــــ القــــر أم ــــىبجامعــــة للتم ــــي ُّو ر
)EFQM(الثمانيــــة املعــــاي ــــ و ليــــة ال جــــة الد ــــ وذلــــك متوســــطة، جــــة بد رــــان ،القيــــادة(ر

اتيجية د،نالعــاملو،ســ واملــوا ات املــستفيدين،العمليــات،رالــشرا املجتمــع،رضــا ،خدمــة
معيار)داءقياس منخفضة جة بد ان نما ب ان نما ب ن(ر، العامل  ).رضا

ال .2 ـرت اســةأظ الد عينــة أفـراد اســتجابات متوســطات ن بـ إحــصائيا دالــة ق فـر وجــود رنتــائج و
ــــ للتم ــــي و و النمـــوذج ضــــوء ـــ القــــر أم بجامعــــة ـــ التم ة إدا معــــاي تـــوفر جــــة د ُّحـــو رُّ ى رل ر

)EFQM (املـــس الخـــتالف قىعــز فـــر وجـــود وكـــذلك ن ـــاديمي القــادة لـــصا والـــوظيفي
م عتماد الة عىعز حاصلة ات وإدا أقسام ن العامل القادة لصا العمل ران

العمـــل ـــ ة ـــ ا ســـنوات عـــدد أو س ـــ ا الخـــتالف عـــز ق فـــر توجـــد لـــم نمـــا ب ىعتمـــاد؛ و
امعة با  .القيادي

  :التوصيات

تقديم منيمكن اسةاعدد الد ا ل توصلت ال النتائج ضوء ارلتوصيات م ، :  

إدا .1 قبل من خطة القرروضع أم جامعة ة ىة إدا معاي تطبيق اُّالتمرلتب ا إدا  رجميع
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ا ـــوأقـــسام للتم ـــي و و النمـــوذج ضـــوء ُّـــ شـــرطا؛)EFQM(ر املعـــاي ـــذه تطبيـــق واعتبـــار
ً

قس و ات دا ذه اعتماد رلقبو  .امل
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حة املق اسات الد إجراء ذلك ومن اسة، الد موضوع ت ال اسات الد عض إجراء رإ ر ير

  :التالية

ة - إدا معاي تطبيق ارمعوقات عل التغلب وسبل القر أم بجامعة  .ىالتم

مة - الال ية التد زحتياجات معاير ضوء التم ة إدا لتطبيق القر أم جامعة رلقيادات ى
للتم ي و  ).EFQM(رالنموذج

للتم - ي و النموذج معاي ضوء القر أم جامعة التم ة إدا لتطبيق ح مق رتصو ىر  ر

) EFQM.( 
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